FLEXIBILNÁ LÍNIA

TOMRA T9
s MultiPac™
Privítajte veľký objem

Najefektívnejší
automat pre jednotlivé
podávanie, aký ste
kedy videli
Zdvojnásobte počet zákazníkov,
ktorý naraz dokážete obslúžiť.
Dvojnásobný objem s dvoma
recyklačnými stanicami T9
a jedným zariadením v zázemí.

Len do toho,
zväčšite objem

Údržba bez
prestojov

Zozbierajte najviac nápojových
obalov a prepraviek prostredníctvom
tohto systému bez nutnosti vyprázdniť
zbernú nádobu. Dva zberné otvory
s technológiou TOMRA Flow prijímajú
obaly rýchlo a efektívne a MultiPac
ponúka až 7 zberných nádob
s najväčšou dostupnou úložnou
kapacitou.

Vďaka dvom zberným otvorom
a presmerovaniu zberných nádob
máte istotu, že výkup obalov bude
fungovať aj počas vymieňania
zberných nádob, rutinnej údržby
alebo čistenia. Menej komponentov
a intuitívne rozhranie sa postarajú
o rýchle a bleskové čistenie.

TOMRA T9 s MultiPac

Vyrobené na mieru
vašim potrebám
Každý systém T9 MultiPac
je ako stvorený pre potreby
vašich zákazníkov a vášho
obchodu. Vykupuje všetky typy
zálohovaných obalov vrátane
obalov na opätovné plnenie a
prepraviek. Vyberte si zo širokej
ponuky usporiadania zberných
nádob a výstupných súprav
podľa vašich potrieb.

TOMRA T9 s MultiPac

Zmenili sa vaše potreby?
Váš program môžeme
vždy aktualizovať
Naše systémy sú škálovateľné,
takže v prípade zmeny potrieb
môžeme prispôsobiť konfiguráciu
vášho systému novým potrebám
alebo rozšíriť vaše kapacity.

Smart zážitok vďaka
konektivite
Zvýšte výkon svojho systému
T9 MultiPac pomocou digitálnych
nástrojov spoločnosti TOMRA. Prilákate
tým zákazníkov, zvýšite predaj a celý
systém tak bude efektívnejší.

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.
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TOMRA T9 s MultiPac
Rozmery

a) 1600 mm x 5000 mm x 1800 - 1940 mm [Š x H x V]
b) 3050 mm x 4850 mm x 1800 - 1940 mm [Š x H x V] + stôl na zber fliaš, variabilný1

Pôdorys

a) 8 m2 (obdĺžnikový pôdorys)
b) 14,8 m2 (obdĺžnikový pôdorys)1

Akceptovateľné obaly

Plechovky, plastové fľaše a sklenené fľaše a prepravky2

Úložná kapacita

PET fľaše: Do 1500 (zhutnené)3

na nádobu3

Plechovky: Do 6000 (zhutnené)3
50/50 PET fľaše a plechovky: 2000 (zhutnené pomocou zmiešaného drviča)
Sklenené fľaše: Do 4004

Konfigurácia

Boxy: 2 – 7 boxov
Tunely: Krátke (bez prepraviek), stredne dlhé a dlhé (aj prepravky)

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

Konfigurácia boxov: drvič PET / drvič plechoviek / zmiešaný drvič / drvič skla / Glass Drop
Výstupné súpravy: Predvolený výstup / SoftDrop / stôl so zdvíhačom / RearDrop
Rozpoznávacia technológia TOMRA Flow (360° okamžité skenovanie – tvar, smart čiarový kód, váha a detekcia kovov)
TOMRA True Vision2
Rýchlosť

Až 60 obalov za minútu5

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).

Až 21 prepraviek za minútu

2

Elektrické informácie – EÚ

MultiPac: 400 V AC, 3 fázy/uzemnenie, 50 Hz, 16 A
TOMRAT9: 230 V AC, 1 fáza/uzemnenie, 50 Hz, 10 A

Digitálne produkty

Plná kompatibilita s Digital Starter Pack (s Notify+Assist Basic, Weekly Digest a myTOMRA),
a APIs & Integrations.
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Nominálne hodnoty pôdorysu systému (bez obslužného priestoru), viď obrázok. Hĺbka vzrastie o 1000 mm s každým pridaným boxom na MultiPac.
Model T9 BC
Približné hodnoty na 1x 1/1 euro paletu mixu. Kapacita sa môže meniť v závislosti od typu a kombinácie obalov a konfigurácie systému. Dostupnosť modelov
na trhu sa môže meniť.
Limitované váhou, približná hodnota
Výkonnosť sa môže meniť v závislosti od trhu, výkupných regulácií a požiadaviek systému.

Detailné informácie o produkte a návrh inštalácie na mieru poskytujeme na vyžiadanie.
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Notify+Assist Premium, Weekly reports, Donation, Promotion, Couponing, Voucher Control
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.

