
Ergonomic Solutions SpacePole® 
Avancerade stativprodukter för kassaplatsen

Bygg kassan med SpacePole® POS och 
komponenter ur Origums kassasortiment
Med hjälp av grundstolpen i SpacePole-familjen 
samt ett antal tillvalsarmar med olika montage-
punkter kan olika kassaprodukter effektivt och 
ergonomiskt monteras på kassaplatsen - allt för 
att frigöra säljande plats på disken samtidigt som 
personalen får en märkbart bättre arbetsmiljö. 

Som bonus kommer utrustningen i kassan att 
hålla sig fräsch och i driftsäkert skick under en 
längre tid, då de skonas från damm, stötar och 
andra problem som de lätt drabbas av när de står 
direkt på disken.

SpacePole® - perfekt miljöförbättring i 
robust, svartlackad metall
SpacePole-komponenterna är tillverkade i 
robust metall som pulverlackats i svart. Kabel-
clips, låsringar, kardborrfästen, skruvverktyg, 
skruvar, m.m. ingår i varje kit, som kan 
kombineras för olika behov. SpacePole-stolpen 
kan antingen skruvas fast ovanpå eller på sidan 
av disken, på väggen eller borras fast i ett genom-
gående hål så allt kablage kan ledas in genom det 
borrade hålet.

Tillsammans med marknadsledaren på området kring ergonomiprodukter för 
kassan, danska Ergonomic Solutions, har vi tagit fram en familj med stativprodukter 
som är specialanpassade för de kassaprodukter som säljs av Origum Distribution.

SpacePole® Butik - den lilla kassalösningen
Med en specialkonfiguration av SpacePole kan vi 
erbjuda en integrerad lösning för montage av det 
lilla kassaregistret Elcom Euro-50TE tillsammans 
med den integrerade och kassakopplade 
betalterminalen från Nets, iCT220.

SpacePole® Pay - för betalkortsinstallationer  
Den mindre stolpen, SpacePole Light, är tillverkad 
i svart plast och perfekt för montage av en betal-
terminal riktad mot kunden. Väggfästet ORI023 
gör det möjligt att fästa betalterminalen på 
väggen eller på sidan av disken. På grundstolpen 
monteras en hållare i metall för någon av betal-
terminalerna från Banksys/Atos (Point), Ingenico 
(Nets), Hypercom eller Sagem. Det går även att 
montera alla dessa hållare på andra SpacePole-
lösningar, exempelvis en grundstolpe med en 
lång, flerledad arm.

SpacePole® - kompatibla kassaprodukter
Nedan finns en snabblista på de Origum-produkter 
som per idag har stöd i SpacePole-upplägget:
 

• Elo Touch Solutions pekskärmar
• Elo Touch Solutions pekdatorer
• Elo Touch Solutions kunddisplayer
• Star Micronics kvittoskrivare
• Star Micronics kunddisplayer
• Point Banksys/Atos betalkortsterminaler
• Nets Ingenico betalkortsterminaler
• GreenKey by Origum tangentbord
• Tipro Keyboards tangentbord
• ID-Tech tangentbord
• Elcom kassaregister
• Hypercom och Sagem
   betalkortsterminaler 
   (säljs ej av Origum)
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ORI001 - Grundstolpe för SpacePole-systemet
Rördiameter  
Höjd                              
Funktion

Montage 
 

ORI002 - SpacePole, tillvalsarm, kort
Längd 
Funktion   

 

ORI003 - SpacePole, tillvalsarm, lång
Längd 
Funktion  

ORI004 - Apparatplatta, skrivare eller kassaregister
Dimensioner 
Funktion 

 

ORI005 - Fästplatta för kundskärm eller kunddisplay
Typ 
Funktion 

   
ORI006 - Adapter för kunddisplay
Funktion 

ORI007 - Arm med tangentbordsplatta
Längd 
Dimensioner 
Funktion  
 

ORI014/ORI016 - Fästplatta för kundskärm
Typ
Funktion 

Montage

ORI021/ORI022 - X-Frame för iPad 2, 3 & 4 eller 
                                                             iPad Mini med grundstolpe
Rördiameter 
Höjd 
Funktion 

Montage 

Specifikationer

ORI008 - Grundstolpe, Elcom kassaregister, med arm
Rördiameter 
Höjd 
Funktion 

Montage 

ORI012 - Grundstolpe, drive-in, med flerledad arm
Rördiameter 
Höjd 
Totallängd armbågsledad arm 
Funktion 

Montage 

ORI018 - Grundstolpe, flerdelad arm och Vesafäste
Rördiameter 
Höjd 
Totallängd armbågsledad arm 
Funktion 

Montage 

ORINets - Grundstolpe för betalkortsterminaler
Höjd 
Funktion 

Montage 

ORI023 - Väggfäste för betalkortsterminaler
Rördiameter  
Funktion

Montage

ORIYomani/ORIXenta/ORIICT220/ORIIPP350/
ORI-IWL220/ORI5100/ORI7910/ORI6400/ORIH4230/
ORIFlexi /ORIP2100 - Hållare för Ingenico, Banksys/
Atos, Hypercom och Sagem betalkortsterminaler
Funktion 

Montage 

SpacePole® - flexibela stativ för olika kassalösningar

ORI001

ORI002 ORI003 ORI004 ORI005

ORI006

ORI007 ORI5100

ORI6400

ORINets

ORIH4230ORIP2100

ORIXenta
ORIYomani

Dessa specifikationer är preliminära och kan ändras utan föregående meddelande.

ORIFlexi

SpacePole® Pay - stativ för betalterminaler

ORI012

ORI7910

ORI016

ORI021/
ORI022

ORI014 ORI018

45 mm. 
300 mm.
Grundstolpe med fästplatta typ 
VESA 75/100. För montage av 
tillvalskomponenter.
För kassadisk. Kan monteras 
ovanpå disk eller med genom-
gående kabeldragning.

150 mm.
Fästarm för skrivarplatta ORI004 
eller betalkortsterminalfäste 
ORINets. Levereras med kabel-
clip och låsring.

250 mm.
Fästarm för skrivarplatta ORI004 
eller betalkortsterminalfäste 
ORINets. Levereras med kabel-
clip och låsring.

145 x 182 mm. 20 grader.
För montage av Star Micronics 
kvittoskrivare eller Elcom
kassaregister Euro-50TE. 
Levereras med kardborrekuddar 
och skruvar. 

Fästplatta typ VESA 75.
För montage kunddisplay eller
mindre kundskärm.
 

För montage av Star Micronics 
kunddisplay SCD-122 i toppen på 
SpacePole-stolpen. 

200-340 mm. Justerbar.
235 x 151 mm.
För montage av ID-TECH 
Versakey, GreenKey eller 
Tipro Free tangentbord.
Inkluderar handledsstöd.

Fästplatta typ VESA 75/100. 
För montage kunddisplay eller 
mindre kassaskärm.
ORI014 passar på SpacePole-
stolpar med 45 mm diameter.
ORI016 passar på SpacePole-
stolpar med 38 mm diameter.

38 mm
120 mm
Grundstolpe med separat låsbart 
fäste för iPad 2/3/4 eller Mini.  
Kan monteras ovanpå disk eller 
för genomgående kabeldragning. 

38 mm. 
200 mm.
Smal grundstolpe för montage av 
tillvalskomponenterna ORI004 
samt ORI5100 eller ORI7910.
För kassadisk. Kan monteras 
ovanpå disk eller för genom-
gående kabeldragning.

45 mm. 
250 mm.
600 mm.
Grundstolpe med extra lång och 
ledad arm för komponenterna 
ORI004 eller betalkortsterminal-
fäste ORINets.
För kassadisk. Kan monteras 
ovanpå disk eller för genom-
gående kabeldragning.

45 mm
400 mm
300 mm
Grundstolpe med flerdelad arm 
med fästplatta Vesa 75/100. 
Kompletteras med lämpliga 
SpacePole-komponenter. 
För kassadisk. Kan monteras 
ovanpå disk eller för genom-
gående kabeldragning.

105 mm. Delbar.
Smal grundstolpe för montage 
av betalkortsterminalfäste med 
DuraTilt som gör att plattan kan 
vridas och vinklas.
Komplett för kassadisk eller 
delad med annan grundstolpe för 
montage på disk eller för genom-
gående kabeldragning. 

38 mm
Smal grundstolpe med väggfäste 
och DuraTilt som gör att plattan 
kan vridas och vinklas.
För vägg eller sida av kassadisk. 

Hållare för montage av en 
betalkortsterminal.
Monteras på ORINets eller ORI-
023, vars nederdel tas bort vid 
montage på annan grundstolpe.

ORIIPP350

ORIIWL220

ORIICT220

ORI023

ORI008


