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De TOMRA 3A is de meest robuuste, betrouwbare en kosteneffectieve optische 
sorteermachine met de hoogste capaciteit. Deze duurzame sorteermachine is een zeer 
efficiënte, duurzame en krachtige arbeidsbesparende oplossing die speciaal is ontwikkeld 
om een ongeëvenaarde verwijdering van vreemde voorwerpen mogelijk te maken en 
aan de vereisten bij het oogsten te voldoen. Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te 
onderhouden. De TOMRA 3A past gemakkelijk in de productielijn maar kan ook gebruikt 
worden bij het uitschuren van de opslagruimte.

• Aanzienlijke arbeidsbesparing
• Hogere opbrengsten en verbeterde productkwaliteit
• Superieure verwijdering van vreemde voorwerpen en 

minder risico op productverlies
• Verwijdering van ongewenste groene aardappelen
• Hoge capaciteit voor sneller oogsten (tot 100 t/u 

mogelijk)
• Geschikt voor verschillende grondsoorten en 

bedekkingen
• Geoptimaliseerd ontwerp voor een zachte 

behandeling, zelfs bij snel sorteren met hoge 
capaciteit

• Verminderde opslagkosten
• Constante en blijvende nauwkeurigheid
• Snelle en eenvoudige installatie
• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te gebruiken en te 

onderhouden

DUURZAAM. BETROUWBAAR. GEMAKKELIJK TE BEDIENEN.
Voor het verhogen van de productiviteit, het optimaliseren van de efficiëntie en het maximaliseren van de waarde is informatie van 
essentieel belang. Dankzij een zeer intuïtief aanraakscherm levert TOMRA 3A in één oogopslag een overzicht over de sortering. 
Aanpassingen, indien nodig, zijn snel en eenvoudig. Het heldere en zeer informatieve display biedt ook een duidelijke weergave van 
gegevens op het scherm, waardoor de teler volledige controle heeft over het sorteerproces.

VOORDELEN

De TOMRA 3A maakt voor een onbelemmerde inspectie 
van elk object ‘in de lucht’ gebruik van NIR (Near Infra-Red) 
multispectrale sensoren, die haarscherp onderscheiden tussen 
aardappelen en vreemd materiaal. Kleursensoren maken 
nu ook de detectie van ongewenste groene aardappelen 
mogelijk. Aan het einde van de transportband staan 
uitslaagkleppen die zorgen voor het verwijderen van vreemde 
voorwerpen en groene aardappelen - dit met een minimaal 
verlies van goed product.

De strategische combinatie van multispectrale gepulseerde 
LED-verlichtingstechnologie, hoge-resolutie-camera’s en 
TOMRA-analysesoftware zorgt voor een nauwkeurige en 
consistente verwijdering van stenen, kluiten, glas en alle 
andere vreemde voorwerpen.

De camera zit in een waterdichte doos, waardoor deze 
bestand is tegen de meeste omgevingsomstandigheden zoals 
regen, wind, stof en hitte, waardoor de TOMRA 3A de meest 
mobiele, robuuste en stabiele sorteermachine op de markt is. 

De TOMRA 3A is ideaal voor gebruik met variabel inkomend 
product tijdens de oogst en levert een uitzonderlijk betrouwbare 
prestatie waardoor het oogsten zelfs in de meest uitdagende 
omstandigheden kan worden voortgezet. De TOMRA 3A levert 
een verhoogde kwaliteit door het verwijderen van vreemde
voorwerpen die niet verwijderd worden door traditionele 
kluiterscheiders verderop in de lijn.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE.   
HOGE PRESTATIES.

AfmetingenModel

Breedte  Lengte Hoogte Invoerverhoging Stroom Lucht

Voorzieningen

TOMRA 3A 1200
2 110 mm 3 520 mm 1 980 mm 1 255 mm 3ph+N 7 bar
(83.125”) (138.5”) (78”) (49.5”) 4kVA

2 510 mm 3 520 mm 1 980 mm 1 255 mm 3ph+N 7 bar
(98.875”) (138.5”) (78”) (49.5”) 5kVA

TOMRA 3A 1600

3 310 mm 3 520 mm 1 980 mm 1 255 mm 3ph+N 7 bar
(130.5”) (138.5”) (78”) (49.5”) 6kVA

TOMRA 3A 2400

* Informatie ter referentie en kan afhankelijk van de toepassing veranderen.

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES*


