
TOMRA  
T70 Dual 
Uľahčite si zálohovanie

SAMOSTATNE STOJACA LÍNIA

TM



Prineste do svojho 
obchodu výhodu 
skvelého zážitku  
z recyklácie

Pomôžte svojim zákazníkom 
zálohovať efektívne a jednoducho 
pomocou T70 Dual s technológiou 
rozpoznávania toku TOMRA. 
Jednoducho sa inštaluje, rýchlo  
sa používa a je navrhnutý  
na jednoduchú údržbu.

Zvoľte si pohodlie  
a viac času   

T70 Dual má voliteľnú funkciu 
presmerovania, ktorá udrží váš 
zálohomat v prevádzke aj po 
naplnení zásobníka na obaly. Zvýši 
tak kapacitu počas najrušnejších 
hodín.

Jeden stroj  
zvládne všetko    

Zjednodušte všetko pre svojich 
zákazníkov aj zamestnancov 
predajne tým, že budete  
prijímať, lisovať a ukladať  
použité obaly v jednom 
samostatnom stroji. Vyberte si, 
či chcete prijímať plastové fľaše, 
plechovky alebo ich kombináciu  
so zariadením T70 Dual.



Flexibilné možnosti 
inštalácie umožňujú 
efektívne využívať 
priestor vo vašom 
obchode

Nakonfigurujte si T70 Dual  
s prístupom k zásobníkom 
spredu alebo zozadu, alebo 
ho dokonca nainštalujte 
do steny, aby ste dosiahli 
riešenie usporiadania, ktoré 
vyhovuje vašim zákazníkom, 
vášmu pôdorysu a vašim 
zamestnancom.

TOMRA T70 Dual

Digitálne nástroje 
rozširujú možnosti  
vášho stroja

Zlepšite plynulú prevádzku 
zálohomatu a zvýšte angažovanosť 
zákazníkov prepojením s digitálnymi 
nástrojmi TOMRA. 

myTOMRA

Promotion

Notify+Assist

API Integration

Voucher Control

Weekly Reports

API



NECHAJTE RECYKLÁCIU 
PRACOVAŤ PRE VÁS
Víziou spoločnosti TOMRA je viesť revolúciu v oblasti zdrojov a pomáhať pri riadení 
vzácnych zdrojov našej planéty dnes i v budúcnosti. Veríme, že recyklácia v čistom 
cykle je jednoduchým riešením, ako udržať použité nápojové obaly mimo toku 
odpadu a presunúť cenné materiály z jednorazového na viacnásobné použitie.

Ako maloobchodný predajca ste stredobodom programu Clean Loop Recycling 
(recyklácia v čistom cykle). Hráte rozhodujúcu úlohu v mieste, kde spotrebitelia 
nakupujú a vracajú svoje obaly. Využime recykláciu pre vás a spoločne môžeme 
maximalizovať pozitívny vplyv pre vašich zákazníkov, pre vaše podnikanie a pre 
planétu.

Skvelý zážitok 
z recyklácie pre 
vašich zákazníkov 
 
Buďte pripravení na svojich 
zákazníkov vďaka riešeniam 
na mieru, špičkovým 
technológiám a výkonným 
digitálnym nástrojom. 
Vďaka nim bude skúsenosť 
efektívna, jednoduchá  
a pútavá.

 

Efektívne
operácie  
 

Udržujte hladký chod svojho 
obchodu vďaka systému 
zálohovania, ktorý je presný, 
bezpečný a efektívny,  
a vďaka službám, ktoré 
reagujú a sú pripravené vrátiť 
sa k recyklácii kedykoľvek  
by sa vám hodila pomocná 
ruka.

Inteligentná 
investícia pre 
dlhodobé výhody 
 
Vyberte si partnera  
s komplexnými službami  
s celosvetovým rozsahom, 
rozsiahlymi skúsenosťami, 
vysokou kvalitou a neustálym 
zlepšovaním, vďaka ktorému 
bude váš zálohomat pracovať 
pre váš podnik dlhé roky.

Keď budete spolupracovať so spoločnosťou TOMRA, vaša firma môže pocítiť
skutočné výhody:



TOMRA T70 Dual

1  Kapacita sa bude líšiť v závislosti od kombinácie objektov, typu a konfigurácie systému.
2  Približné hodnoty pre jednu 1/1 europaletu so shakedownom. Kapacita sa bude líšiť v závislosti od kombinácie objektov, typu a konfigurácie systému.
3  Údaje o výkonnosti sa môžu líšiť v závislosti od trhov, predpisov o vkladoch a systémových požiadaviek.
 
Na požiadanie je možné poskytnúť podrobné špecifikácie produktov a prispôsobené inštalačné výkresy.

Rozmery         1293 mm x 1040 mm x 1800 mm [Š x H x V]  

Pôdorysná plocha         1,4 m2   

Prijaté kontajnery         PET fľaše a plechovky 1 

Úložná kapacita           PET fľaše: Do 1500 (stlačené) 2 

kabinetu 1        Plechovky: Do 3000 (stlačené) 2 

Konfigurácie          Voľne stojace, vykladanie spredu alebo zozadu.  

        K dispozícii aj v nástennej verzii. 

Rozpoznávacia technológia         TOMRA Flow 

Rýchlosť          Až 45 obalov za minútu 3 

Elektrické napájanie - Sieť EÚ     400 V, 1-fázový so zemou, 50 Hz, 13 A 

Digitálne produkty         Plne kompatibilný s digitálnym štartovacím balíkom (s aplikáciami Notify+Assist Basic,  

                                                      Weekly Digest a myTOMRA), Notify+Assist Premium, Weekly Reports, Donation, Promotion,  

                                                      Couponing, Voucher Control a API’s & Integrations.

1800 mm

1293 mm1040 mm

Vyhradzujeme si právo na zmeny v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Aj keď bolo 
vynaložené všetko úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých informácií obsiahnutých v tomto 
dokumente, spoločnosť TOMRA nepreberá zodpovednosť za chyby, nepresnosti alebo opomenutia, 
ktoré sa môžu vyskytnúť. Všetky produkty a ponuky závisia od dostupnosti v jednotlivých krajinách. 
Myslite na životné prostredie a netlačte tieto materiály, ak nemusíte.

CERTIFIKÁCIA TOMRA   
Spoločnosť TOMRA SYSTEMS ASA implementovala a udržiava systém správy kvality 
a životného prostredia, ktorý spĺňa ustanovenia spoločnosti Nemko týkajúce sa 
certifikácie systémov správy a požiadaviek noriem NS-EN ISO 9001:2015 a NS-EN 
ISO 14001:2015, v rozsahu popísaným organizáciou 2018-05-29. Certifikácia sa týka 
vývoja a dodávky automatizovaných recyklačných systémov.

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com
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PRÁVNE INFORMÁCIE
Tento produkt je konfigurovateľný systém strojových komponentov. Po inštalácii na mieste 
prevádzky, testovaní a pripojení k sieti musí byť označený štítkom a opatrený značkou CE. 
Označenie CE je založené na nasledujúcich európskych smerniciach:
2006/42/EU, Smernica o strojových zariadeniach.
2014/30/EU, Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
2011/65/EU, Obmedzenia nebezpečných látok (RoHS).
2012/19/EU, Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).


