
KORREKT RETURPANT

HURTIGT 
KUNDEINTERFACE

BEDSTE BESKYTTELSE 
MOD BEDRAGERI

Perfekt returløsning til butikker 
som modtager store mængder 
returemballage og ønsker at yde 
førsteklasses kundeservice

T-820 er markedets mest avancerede returflaskesystem, 
der er baseret på omfattende erfaring og velafprøvet teknologi.

T-820 bygger på den patenterede TOMRA Sure ReturnTM og 
True VisionTM genkendelsesteknologi, som sikrer den højest 
mulige sikkerhed og præcision. Kunden får en hurtig og 
nøjagtig returproces, mens butikken har den bedste teknologi 
til beskyttelse mod bedrageri og markedets mest præcise 
klassificeringssystem.

T-820 kan generere rapporter med de mange registrerede 
data, der er et nyttigt værktøj til planlægning og varemærke-
administration.

T-820 kan leveres i en Touch version, som tilbyder intuitiv 
bruger interface og ubegrænset mulighed for markedsførings- 
aktiviteter via det store farvedisplay og højtaler.

•	 Den	hurtigste	returløsning	til	alle	emballage-
	 typer	og	kasser

•		Unik	genkendelsesnøjagtighed	med	True	VisionTM	
og	Sure	ReturnTM	genkendelsesteknologier

•		Touch	version	med	et	suverænt	bruger	interface	
og	mulighed	for	målrettet	reklamekampagne

TOMRA’s T-820 returflaskeautomater er udstyret med TOMRA’s 
unikke, patenterede True	Vision™ kassegenkendelsesteknologi 
og Sure	 Return™ emballagegenkendelsesteknologi. Disse 
teknologier giver kontinuerlig videoovervågning af den indførte 
kasse og emballage, så der sikres korrekt returpant, den bedste 
beskyttelse mod bedrageri og markedets hurtigste returproces 
for kunderne. 

PROSORT PROPAC

Al emballage med 
moderat mængde 
engangsemballage

Primært genpå-
fyldelig retur-
emballage. Ingen 
komprimering

Al emballage med 
stor mængde 
engangsemballage

MASTERPAC

T-820	er	kompatibel	med	alle	bagrumssystemer

Suveræn ydelse



Tomra	System	A/S

Brogrenen 3

2635 Ishøj

Tel: +45 43 56 50 50

Fax: +45 43 56 50 70

www.tomra.dk

T-820	Kombi

Fakta

STANDARDUDSTYR
True Vision™ kassegenkendelsesteknologi 
Sure Return™ emballage-
genkendelsesteknologi 
5,7” LCD-farvedisplay
LAN-interface (Ethernet TCP/IP)
Sikker kommunikation via almindelige 
protokoller 
TOMRA Xpansion Unit

TOUCH	VERSION	
10,4” LCD-farvedisplay med touch
Mulighed for video og lyd gengivelse 

FORbEREDT	FOR	
TOMRA’s tillægstjenester
Ny GS1 DataBar standard

PRINTER
Højopløslig grafik, 8 punkter pr. mm.
Hastighed op til 15 cm pr. sek.
Antal boner: Mere end 4.000 pr. stor 
papirrulle. 
TOMRA termopapir (ingen farvebånd)

MÅL
Dimensioner
B: 604 mm 
D: 983 mm 
H: 1800 mm nominel (1725 - 1866 mm) 
Ståflade: 0,59 m2

Vægt
Kombiautomat: 228 kg 

MILJØ
Temperatur: +10°C til +40°C 
Luftfugtighed: Maks. 90 % relativ fugtighed, 
uden kondens. 

ELEKTRISK
Strømforsyning
230 V AC 50 Hz, 10 A
Enfaset m/jord, dedikeret ledning
Strømforbrug
90 W tomgang, 285 W maks. 

GODKENDELSER
•  Direktiv 2006/42/EF, maskiner, 
 heriblandt elsikkerhed 
•  Direktiv 2004/108/EF, EMC    
 (elektromagnetisk kompatibilitet)
•  Direktiv 2002/95/EF, RoHS (begrænsning  
 af anvendelsen af visse farlige stoffer i   
 elektrisk og elektronisk udstyr)
•  Direktiv 2002/96/EF, WEEE (affald af   
 elektrisk og elektronisk udstyr) 

  

MASKINKONFIGURATION	 
Kombiautomat
bC Formgenkendelse. Til modtagelse  
  af returpantemballage og kasser. 

bCR Formgenkendelse & stregkode-  
  aflæsning. Til modtagelse af   
  returpantemballage, engangs-  
  emballage og kasser.

Fås også som:
Flaskeautomat	uden	kassedel

MASKINYDELSE
Kun	formgenkendelse
 Op til 60 emballageenheder pr. minut 
Formgenkendelse	&	stregkodeaflæsning
 Op til 50 emballageenheder pr. minut
Kassegenkendelse 
 Op til 16 kasser pr. minut
Flaskestørrelse 
 Diameter 50-130 mm
 Højde 85-380 mm  
Dåsestørrelse  
 Diameter 50-100 mm
 Højde 80-200 mm 
Kassestørrelse 
 Min.: 120 x 120 x 100 mm (B x L x H) 
 Maks.: 405 x 530 x 405 mm (B x L x H) 

Helping	the	world	recycle 

Med over 35 års erfaring og 65.000 installerede returflaskeautomater i verden, 
er TOMRA en ledende global leverandør af løsninger for genbrug af de værdifulde 
naturlige ressourcer. 

Hvert år hjælper TOMRA’s automatiske løsninger med effektivt at recirkulere over 
10 milliarder stk. brugt emballage. Dette reducerer CO

2
 udslippet væsentligt og vi 

er stolte af de bidrag vi yder til et miljømæssigt renere samfund.

RØD NCS S1580-Y90R. HØJGLANS (DØR) 

STÅLBLÅ METALLISK (DØR)     

LYSEGRÅ METALLISK (DØR)                        
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