
De ideale oplossing!
Voor flexibiliteit op het verkooppunt
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De computergestuurde FreshWay Vario touchscreen weegschaal van 
METTLER TOLEDO biedt retailers de kans om hun verkooppunt naar 
eigen wens in te richten, met een hoge mate van flexibiliteit voor een 
betere serviceverlening. Het winkelpersoneel profiteert van maximaal 
gebruikscomfort voor het wegen van producten en het van dienst zijn 
van klanten.

De FreshWay Vario van METTLER TOLEDO biedt u de vrijheid om de verkoop en bediening bij 
de toonbank en de kassa te optimaliseren, dankzij de individuele componenten die naar wens 
kunnen worden geplaatst. Of u nu kiest voor eenvoudige toegang tot de toonbankvitrine dankzij 
het extra dunne weegplateau of voor de printer die discreet en ergonomisch op de toonbank 
geplaatst wordt, het modulaire concept van de FreshWay V van METTLER TOLEDO biedt de 
ideale oplossing voor de inrichting van uw verkooppunt en garandeert de perfecte koopervaring.

FreshWay Vario
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 V FreshWay V 
Flexibel. Modulair. Veelzijdig.

Winkelmarketing ter  
bevordering van de verkoop 
De FreshWay V is een hoogwaar-
dige weegschaal met voldoende 
vermogensreserves voor digitale 
toepassingen met veel grafische 
elementen en intensief CUP-ge-
bruik, die de winkelervaring voor 
klanten zoveel interessanter 
maken. Het heldere 12,1-inch klan-
tendisplay met hoge resolutie is 
het ideale medium voor verkoop-
bevordering door het tonen van 
aantrekkelijke acties en indruk-
wekkende reclamecampagnes.

Perfect verkoopimago 
Het moderne ontwerp van de 
FreshWay V is uiterst hygiënisch, 
functioneel en zet de nieuwe 
standaard voor een optimale 
uitstraling op het verkooppunt. 
Het modulaire concept en 
de slimme details, zoals het 
verstelbare touchscreen scherm 
voor het winkelpersoneel 
en de vuilbestendige, 
antikleefoppervlakken, maken de 
werking nog ergonomischer en 
eenvoudiger.

Innovatief ontwerp 
Zowel in de standaarduitvoering 
als in de uitvoering met het 
extra dunne weegplateau en de 
aparte verwerkingsunit, is het 
voor de FreshWay V niet nodig 
om gaten in de toonbank te ma-
ken. Voor u als retailer betekent 
dit meer flexibiliteit wanneer u 
uw toonbanken aan uw ver-
koopvereisten wilt aanpassen. 
Het reduceert tevens het risico 
op hoge vervolgkosten bij een 
nieuwe winkelinrichting.

De FreshWay V van METTLER TOLEDO is de perfecte oplossing voor elk verkoop-
punt. Het biedt extra flexibiliteit en kan aangepast worden aan de indeling van 
de winkel en de serviceverlening. Ideaal voor het wegen van producten in tradi-
tionele supermarkten, speciaalzaken of toonbanken waar warme voedingsmid-
delen worden verkocht.

Het modulaire concept van de FreshWay V garandeert ergonomie en geoptimaliseerde processen. 
Het touchscreen scherm voor het personeel, het scherm voor de klanten, de printer, de basismodule 
met een geïntegreerde weegschaal of de terminal met een extra dun weegplateau kunnen naar wens 
worden neergezet. Dankzij de FreshWay V van METTLER TOLEDO kunnen retailers hun weeg- en 
bedieningsprocessen eenvoudig aanpassen aan de specifieke vereisten van hun toonbanken en 
kassa’s. De FreshWay V is enorm flexibel. Hierdoor is deze weegschaal perfect voor elk verkooppunt.



FreshWay V – verbeter uw verkoop
• Modulair concept voor flexibiliteit bij de indeling van kassa of toonbank
• Innovatief ontwerp voor een professionele uitstraling in de winkel
• Interactieve begeleiding van gebruikers via het touchscreen voor snellere weegprocessen
• Hoogwaardige componenten die een lang productleven garanderen
• Het dunste weegplateau in zijn klasse, zodat de toonbank niet aangepast hoeft te worden  

(Flat Edition)
• Geschikt voor gebruik met de weegschalen uit het UC Evo Line assortiment van METTLER TOLEDO

Extra dun weegplateau
Voor nog meer bewegingsvrijheid 
en eenvoudige toegang tot de toon-
bankvitrine, is de FreshWay V ook 
verkrijgbaar in een platte uitvoering, 
met een extra dun weegplateau. 

Robuuste behuizing
De FreshWay V is robuust en duurzaam. Het platte weeg- 
plateau van de basismodule is snel te verwijderen en 
makkelijk te reinigen, voor een optimale hygiëne. Dankzij de in 
hoogte verstelbare en vergrendelbare poten levert FreshWay te 
allen tijde nauwkeurige weegresultaten.

Ergonomische touchscreen-bediening
Met het Flexible Scale Display 
System (FSDS) kunnen medewerkers 
de verticale kantelhoek (tot 30 °) 
van het capacitieve touchscreen 
aanpassen aan hun eigen wensen, 
voor een snellere, ergonomische en 
nauwkeurige bediening.

Perfecte weergave voor klanten
Dankzij de LED-achtergrondver-
lichting biedt het klantendisplay 
een indrukwekkende kijk-
hoekstabiliteit, een uitstekende 
helderheid en een goed contrast 
voor optimaal leesgemak.

Optionele linerless printer
Geen nietjes plus een uitste-
kende hygiëne: met de linerless 
printer kunt u etiketten direct 
op het verkooppunt afdrukken 
zonder dat er extra apparatuur 
benodigd is. Daarbij biedt het 
ook nog eens alle voordelen van 
de FreshWay V kassabonprinter.

Snelle vervanging van 
etiketrollen
De 5 cm grootte ticket- 
printer heeft een automati-
sche snijfunctie en drukt alle 
gekochte artikelen snel op 
papier af. De rollen kunnen 
snel verwisseld worden door 
ze via de klep in het vakje te 
laten vallen.

Nauwkeurige installatie
Veelzijdig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit: de FreshWay 
V is compatibel met de installatie- en montagesystemen van 
Ergonomic Solutions®. Zo past FreshWay V perfect in uw 
individuele werkomgeving.

Ga voor meer informatie naar:
 www.mt.com/freshway

Aparte verwerkingsunit
Een verkooppunt zonder beperk- 
ingen: met de dunne uitvoering 
van de FreshWay V kunt u de 
aparte computerunit onder of in uw 
toonbank laten verdwijnen.

Superieure hygiëne
Het touchscreen heeft geen rand-
jes die vuil kunnen worden. De 
FreshWay V functioneert zonder 
ventilatoren. In plaats daarvan 
wordt de overtollige warmte via 
de behuizing afgevoerd, waardoor 
energie wordt bespaard en geen 
onderhoud nodig is. Alle kabels 
blijven uit het zicht.



Technische gegevens
FreshWay V

Meer informatie
www.mt.com/retail

Modellen
Standaarduitvoering: verwerkingsunit en weegplateau  
in één 380 × 290 × 64 mm B × D × H

Flat Edition: afzonderlijke verwerkingsunit 
380 × 290 × 64 mm B × D × H 
en weegplateau 351 × 276 × 26,5 mm B × D × H

Bedieningsdisplay
• 12,1-inch (30,7 cm) capacitieve TFT-touchscreen met 

heldere LED-achtergrondverlichting en een groot contrast
• Schermresolutie: 1024 × 768 pixels
• Instelbare kantelingshoek
• Ingebouwde aan/uit-schakelaar
• Ingebouwde USB 2.0 poort
• Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 5 m

Klantendisplay (optioneel)
• 12,1-inch (30,7 cm) TFT-klantdisplay met heldere 

LED-achtergrondverlichting en een groot contrast
• Instelbare kantelingshoek
• Schermresolutie: 1024 × 768 pixels
• Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 5 m

Printer
• Ticketprinter/linerless printer van 5 cm 
• Effectieve printbreedte: max. 56 mm
• Papierbreedte: 44 tot 62 mm
• Roldiameter: max. 70 mm (ticketprinter), max. 120 mm 

(linerless printer)
• Afdruksnelheid: tot 150 mm/sec
• Afdrukresolutie: 8 dots/mm
• Aparte knop voor papiertoevoer
• Automatische papiersnijder
• Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 5 m

Assemblage
• Staander en beugels compatibel met de montagesyste-

men van Ergonomic Solutions®

Processor
• Intel® Dual Core processor 1)

Data-opslag*
• DDR3 RAM
• Solid State Disk (SSD)

Interfaces en protocollen
• Gigabit Ethernet-interface (10/100/1000)*
• 1 × RJ11 interface voor aansturing van de kassalade*
• 2 × USB 2.0 poorten*
• 2 × USB 3.0 poorten*
• 1 × USB 2.0 poorten op het bedieningsdisplay
• Geïntegreerde oplossing voor draadloze datatransmissie 

volgens de IEEE 802.11 a/b/g/n-norm (optioneel)*

Besturingssysteem
• openSUSE 42.2 64-bits
• Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit (optioneel)2)

Weegschaalsoftware
• UC3-software
• Besturingssoftware voor VCO-applicaties van derden

Weegbereik  3 kg/6 kg** 6 kg/15 kg***

Schaalverdeling  1 g/2 g 2 g/5 g

Minimum belasting  20 g 40 g

*  Basismodule en terminal
** Basismodule
*** Basismodule met extra dun weegplateau

1)   Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de 
VS en/of in andere landen.

2)   Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.
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