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Hebt u interesse in een gratis 
demonstratie met uw eigen  
product of wilt u meer informatie? 
Neem rechtstreeks contact  
met ons op. 



TOMRA 5B 800-SERIE

TOMRA 5B 1200-SERIE

TOMRA 5B 1600-SERIE

TOMRA 5B 2000-SERIE

De TOMRA 5B-sorteermachine staat garant voor een optimale 
sortering van uw producten. De machine helpt u aan de 
hoogste standaarden voor voedselveiligheid en kwaliteit te 
voldoen. De sorteermachine heeft een gebruiksvriendelijk 
design, biedt uitstekende prestaties en voldoet aan de nieuwste 
hygienestandaarden en voorschriften. 

• Maximale voedselveiligheid
• Productuitvoer van de hoogste kwaliteit
• Optimale opbrengst
• Hoge prestaties
• Gebruiksvriendelijk
• Hygiënisch design

WERKPRINCIPE 
Het product wordt gelijkmatig over de invoerband verdeeld. Hierna zorgen de lasers en de 
slimme cameratechnologie met surroundweergave ervoor dat het product in verschillende 
inspectiezones wordt geïnspecteerd. Enkele milliseconden later worden defecte elementen door  
TOMRA-ejectorkleppen in één of twee aparte afvoerstromen verwijderd. Deze precisieonderdelen 
maken deel uit van een innovatief, slim uitwerpsysteem. De ejectorkleppen bevinden zich aan het 
einde van de invoerband. Het goede product wordt verder door de productielijn geleid. 

*Informatie is ter referentie en onderhevig aan wijziging afhankelijk van de daadwerkelijke toepassing.
** Breedte van de machine met de deuren open

Bij het ontwerp van de machine is rekening gehouden met 
de meest recente veiligheids- en hygiënevoorschriften, 
waardoor u met een gerust hart de uitkomst van audits 
kunt afwachten. Het open systeem maakt een snelle en 
efficiënte reiniging mogelijk. Er zijn minder gebieden die 
niet kunnen worden bereikt en het risico dat materiaal 
zich ophoopt is kleiner. De TOMRA 5B-sorteermachine is 
uitgerust met een applicatiegestuurde, innovatieve nieuwe 
interface. Deze heeft een intuïtief, functioneel design dat 
zeer eenvoudig te gebruiken is. De ergonomische interface 
brengt u weer een stap dichter bij een hogere productkwa-
liteit en productiviteit. 

REVOLUTIONAIR MACHINEDESIGN

VOORDELEN
De TOMRA 5B-sorteermachine is ontworpen en ontwikkeld 
met het oog op optimale prestaties, voedselveiligheid en 
kwaliteit. De strategische combinatie van meerdere sensoren 
en objectverwerking met geavanceerde vorm- algoritmen 
maakt het mogelijk om individuele defecten op specifieke en 
gerichte wijze te identificeren in productiestromen met een 
hoog volume. De innovatieve 360°-inspectie met slimme 
technologie voor surroundweergave verhoogt verder de 
kwaliteit van de producten. Vreemd materiaal wordt snel en 
efficiënt verwijderd. Met deze voordelen stelt de machine de 
reputatie van uw merk veilig. 

STABIELE TECHNOLOGIE

AfmetingenModel

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES*

Breedte** Lengte Hoogte Invoerverhoging Stroom Lucht

Voorzieningen

1600 mm 4125 mm 2950 mm 1200 mm 3 ph+N: 87-102 psi
(63”) (162”) (116”) (47”) 5 kVa 6-7 bar

2000 mm 4125 mm 2950 mm 1200 mm 3 ph+N: 87-102 psi
(79”) (162”) (116”) (47”) 7,5 kVA 6-7 bar

2400 mm 4125 mm 2950mm 1200 mm 3 ph+N: 87-102 psi
(94”) (162”) (116”) (47”) 10 kVA 6-7 bar

2800 mm 4125 mm 2950 mm 1200 mm 3 ph+N: 87-102 psi
(110”) (162”) (116”) (47”) 10 kVA 6-7 bar

004 NL

GEVAAR
ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING

- NIET IN DE STRAAL STAREN  
-Maximum Pout = 500 mW

Lasermedium = Diode of Vaste Stof

LASERPRODUCT KLASSE II


