Den perfekte returpantløsning
til mindre butikker
Maskine ydelse
• Modtager genanvendelige og ikke genanvendelige
emballager – glas-/plastikflasker og dåser
• Form- og halvautomatisk stregkodegenkendelse
• Fritstående løsning – intet behov for bagrum
• Mange funktioner til lav pris
• Specielt designet til butikker, som manuelt
tager imod ca. 1500 dåser/flasker om ugen.
Øget lagringskapacitet med ny patenteret teknologi
1 Den øverste enhed – Sorter Pusher - opsamler
alle typer returemballage – undtagen glas.
Den patenterede mekanisme stabler flasker/dåser
vertikalt i maskinen.
2 Den nederste enhed – Soft-Drop - opsamler alle
typer returemballage – også glas. Beholderen kan køres
væk og tømmes nemt.
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Type flasker dåser. Kapacitet øverste Sorter Pusher enhed

0,33 l dåse i øverste Sorter Pusher enhed

250

0,5 l PET flaske i øverste Sorter Pusher enhed

175

1,5 l PET flaske i øverste Sorter Pusher enhed

61
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Type flasker/dåser. Kapacitet nederste Sorter Drop enhed

0,33 l glas flaske i nederste Soft-Drop enhed

250

0,5 l PET flaske i nederste Soft-Drop enhed

200

1,5 l PET flaske i nederste Soft-Drop enhed
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UNO
Fakta
80 cm

60 cm

Kompakt størrelse
183 cm

Optager mindre end 0.5m2 af
gulvpladsen og kan nemt installeres
hvor som helst i butikken.
Højde:
Bredde:
Dybde:
Vægt:

MASKINEN
• Registreringshastighed: 20 emballager
i minuttet
• Emballagestørrelse: 50-115 mm i diameter,
højde 80-380 mm
• Modtager genfyldelige og ikke genfyldelige
emballager: glasflasker,
PET-flasker og dåser
STANDARDUDSTYR
• Form-genkendelse
• Halvautomatisk stregkodegenkendelse
• LAN-tilslutning
• Forberedt for flere værdifulde 		
udvidelsesmuligheder, herunder donation
og andre on-line serviceydelser
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EKSTRAUDSTYR
• Flaskebeholder – Soft-Drop”
• ISDN tilslutning
• GPRS tilslutning
• Fuld dåse/flaske detektor
• Mønt dispenser
• Elektronisk bon
• Krog til plastikposer
• Penge-frit betalingssystem

PRINTER
• Grafisk printer til højopløselig grafik
• Ca. 4.700 bon’er pr. rulle
• Tomra termisk papir (ikke farvebånd)
MILJØ
• Temperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
• Luftfugtighed: Maks. 90% relativ
luftfugtighed, ikke kondenserende

183 cm
80 cm
60 cm
140 kg

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Tre knapper inden i maskinen til nem
vedligeholdelse
•		 Blå =
•		 Rød =
•		 Gul =

rengøring
tømning af nedre 			
opbevaringsenhed
tømning af øvre 			
opbevaringsenhed

ELEKTRICITET
• Spænding: 230V, 50Hz;
maks. 200-260V, 50/60Hz
• 1 fase med jord
• Energiforbrug: maskine: tomgang 40W,
maks. 500W
GODKENDELSER
• Directive 2006/42/EF, Machinery
• Directive 73/23/EEC, incl. 93/68/EEC,
LVD (Low Voltage)
• Directive 89/336/EEC, incl. 92/31/EEC
and 93/68/EEC,
EMC (Electromagnetic Compatibility)
• Directive 2002/95/EC, RoHS (Restrictions
of Hazardous Substances)
• Directive 2002/96/EC, WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment)

Helping the world recycle
Med over 35 års erfaring og 65.000 installerede returflaskeautomater i verden
er Tomra globalt førende med hensyn til at hjælpe verden med at genbruge
de værdifulde naturlige ressourcer.
Hvert år hjælper TOMRA’s automatiske løsninger med effektivt at undgå over
10 milliarder stykker affald og reducerer CO2 udslip væsentligt.
Vi er stolte af de værdier, vi yder til samfundet, og glæder os til i årene
fremover at gøre en endnu større indsats til en vedvarende renere verden.

Tomra System A/S
Brogrenen 3
2635 Ishøj
Tel: +45 43 56 50 50
Fax: +45 43 56 50 70
www.tomrasystems.dk

