SAMOSTATNE STOJACA LÍNIA

TOMRA
T70 TriSort™
Silná trojica

Efektívna
a jednoduchá
recyklácia

Malý pôdorys,
veľký efekt

Vytvorte bezproblémový zážitok
pre zákazníkov a zamestnancov
vďaka prijímaniu až troch druhov
recyklovateľných materiálov
jediným zariadením, vrátane obalov
na opakované plnenie. TOMRA
T70 TriSort sa postará všetko,
od triedenia až po skladovanie –
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým
vďaka našej rozpoznávacej
technológii 360° TOMRA Flow.

Z dvoch metrov štvorcových
získate teraz ešte viac:
prijímanie, triedenie, spracovanie
a skladovanie obalov na
jednom mieste vám umožní
maximalizovať predajný priestor.

Skladujte viac ako
kedykoľvek predtým
Prijímajte viac nápojových obalov
na minimálnom pôdoryse s o 50 %
väčším úložným priestorom v porovnaní
s predošlými modelmi TOMRA a vďaka
duálnym zhutňovačom a presmerovaniu
košov.

TOMRA T70 TriSort

Toľko spôsobov
ako prispôsobiť
váš obchod
Od užívateľského rozhrania
obrazovky cez dizajn exteriéru
zariadenia až po programovateľné
možnosti triedenia – automat sa
plne dokáže prispôsobiť vám
a vášmu obchodu.

TOMRA T70 TriSort
Digitálne nástroje rozširujú
možnosti vašich zariadení
Integrácia T70 TriSort so širokou
škálou digitálnych produktov vám
umožní monitorovať na diaľku
fungovanie automatu, maximalizuje
dobu prevádzky a pomôže vám spojiť
sa so zákazníkmi v obchode aj mimo
neho vďaka aplikácii myTOMRA.

Notify+Assist

myTOMRA

Voucher Control

API
Promotion

Weekly Reports

API Integration

RECYKLÁCIA SA VÁM VRÁTI
TOMRA stojí na čele revolúcie zdrojov – pomáhame spravovať prírodné suroviny
našej planéty, dnes aj do budúcnosti.
Veríme, že Clean Loop Recycling (čistý cyklus recyklácie) je jednoduché riešenie
spracovávania použitých nápojových obalov, ktoré pomáha využívať hodnotné
suroviny bez toho, aby sa s nich stal odpad. Naopak, dokáže zdroje využívať nie
jednorazovo, ale opakovane.
V srdci Clean Loop Recycling stojíte vy a hráte dôležitú rolu na mieste, kde sú
nápojové obaly zbierané a triedené na recyklovanie.
Recyklácia sa vám vráti a spoločne dokážeme maximalizovať jej pozitívne dopady
pre zákazníkov, vaše podnikanie a najmä našu planétu.

Spolupráca s TOMRA vášmu podnikaniu prinesie skutočné výhody:

Výnimočný zážitok
z recyklovania pre
vašich zákazníkov

Efektívna prevádzka
pre pohodu vašich
zamestnancov

Spracujte viac obalov
ako kedykoľvek predtým
vďaka efektívnemu a
škálovateľnému systému,
ktorý dokáže prijať väčšie
objemy aj na malom
priestore.

Rýchle servisné služby, ktoré
vám dokážu pomôcť v mihu
oka, zaručujú, že váš systém
bude funkčný a pripravený
recyklovať od rána do večera.

Rozumná investícia
do budúcnosti
Vyberte si partnera pre
recykláciu, ktorý vám
ponúka lokálne služby,
vysokú kvalitu a stále nové
vylepšenia, a ktorý zaručí,
že váš systém bude
fungovať bezchybne a
podporovať vaše podnikanie
dnes aj do budúcnosti.

1800 mm

1900 mm

1040 mm

T70 TriSort
Rozmery

1900 mm x 1040 mm x 1800 mm [Š x H x V]1

Pôdorys

2 m2

Akceptovateľné obaly

Plechovky, plastové fľaše a opätovne plniteľné sklenené fľaše2

Úložná kapacita

PET fľaše: Do 850 (zhutnené)3

na nádobu3

Plechovky: Do 1500 (zhutnené)3
Opätovne plniteľné sklenené fľaše: Do 230

Konfigurácia

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com

Samostatne stojaci, predný prístup ku zbernej nádobe. Integrovaný SoftDrop
kôš na opätovne plniteľné sklenené fľaše

Rozpoznávacia technológia TOMRA Flow (360° okamžité skenovanie – tvar, smart čiarový kód, váha a detekcia kovov)
Rýchlosť

Až 45 obalov za minútu4

Elektrické informácie – EÚ

400 V, 3 fázy/uzemnenie, 50Hz, 16 A max.

Digitálne produkty

Plná kompatibilita s Digital Starter Pack (s Notify+Assist Basic, Weekly Digest a myTOMRA),

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).

Notify+Assist Premium, Weekly reports, Donation, Promotion, Couponing, Voucher Control

Bez držadiel/bočných nárazníkov
Prijíma aj prepravky – manuálna registrácia pomocou dotykového displeja pre zamestnancov obchodu.
3
Približné hodnoty na 2x 1/2 euro palety mixu. Kapacita sa môže meniť v závislosti od typu a kombinácie obalov a konfigurácie systému.
4
Výkonnosť sa môže meniť v závislosti na trhu, type obalov, konfigurácii systému, výkupných regulácií a požiadaviek systému.
1

2

Detailné informácie o produkte a návrh inštalácie na mieru poskytujeme na vyžiadanie.
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a APIs & Integrations.

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.
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.

