REVERSE VENDING
InPac

T-70 TRISORT
Pullohuoneeton ratkaisu
T-70 TriSort on suuniteltu myymälöille, joiden
palautusvolyymit ovat pienet tai keskisuuret.
Nopea 360 asteen tunnistus.
Kaikki toiminnot integroitu tilatehokkaasti
yhteen automaattiin – Ideaali ratkaisu
pienempiin myymälöihin. Sisäänrakennetut
puristimet ja keräilysäiliöt.
TOMRA Flow Teknologian™ ansiosta
T-70 TriSort tunnistaa pakkaukset välittömästi
ilman, että pakkauksia tarvitsee pyörittää –
Nopeuttaa merkittävästi palautustapahtumaa.

•
•
•

Maksimaalinen käyttöaste ja
luotettavuus
Nopea ja helppokäyttöinen
Paras käyttökokemus

KOMPAKTI
HELPPOKÄYTTÖINEN
ÄLYKÄS

KAIKILLE PAKKAUKSILLE

HELPPOKÄYTTÖINEN

ÄLYKÄS

TriSort hyväksyy kaikki pantilliset tölkit,
kierrätysmuovipullot ja lasipullot.

40% nopeampi kuin edellinen
TriSort-malli – palautustapahtuma
asiakkaille entistäkin mukavampi.

Yhteensopiva kaikkien TOMRA’n
digitaalisten lisäominaisuuksien kanssa
- Kierrätys on entistäkin helpompaa ja
palkitsevampaa, nyt ja tulevaisuudessa.

Varustettu TOMRA Flow Teknologialla - Maailman ensimmäinen 360-asteen välitön tunnistus pullonpalautusautomaatissa.
Ainutlaatuinen tehokkuus, luotettavuus ja käyttömukavuus.

Säiliökapasiteetti (pakkausten suhteesta riippuva)

1 040 mm
976 mm

1 900 mm

PET-puristin:

Jopa 850 KMP (0,5l) per säiliö

Tökkipuristin:

Jopa 1500 tölkkiä(0,33l)/säiliö

Soft DropTM

Jopa 230 lasipulloa (0,33l)

1 800 mm

937mm

1 014
mm

2 x 1/2 Eurolava: L: 600 x S: 800 x K: 1 000 mm

Paino: 525 kg
(Sis.Soft DropTM)

Lattiapintaala: 2 m2

518
mm

Hyväksytyt pakkaukset

Tunnistusnopeus

Käyttöympäristö

Sähköliitäntä

Linjayhteys

Ottaa vastaan
Kierrätysmuovipullot (KMP),
tölkit, lasipullot (KLP)

Muoto & Viivakooditunnistus - Jopa 42
pakkausta minuutissa

Ilmankosteus
Maks. 90% suhteellinen
kosteus, ei kondensoiva

Virrankulutus
Lepotilassa 67W, maks 3kW

LAN (Ethernet TCP/IP) interface

Can/PET puristin nimelliskäyttö

POS yhteensopiva

Lämpötila
+10 °C - +40 °C

Pullojen koko
Halkaisija: 50–130 mm
Korkeus: 85–380 mm

Verkkojännite
400 V, 3-vaihe maadoitettu,
50 Hz, 16 A maks.

Suunniteltu vain sisäkäyttöön

Tölkkien koko
Halkaisija: 50–100 mm
Korkeus: 80–200 mm

Laiterakenne

Tunnistus

Vapaasti seisova, ei tarvetta
taustahuoneelle

TOMRA Flow
TechnologyTM

Edestä tyhjennettävä,
puhdistus ja yllläpito edestä

Muototunnistus

front unload

Käyttömukavuus
10.4” LCD värillinen
kosketusnäyttö
Opastava näyttö

Ovien värit
Etuovi:

Lisävarusteet
• Ylimääräinen SoftDrop
keräilyvaunu
• Kassikoukku
• Säilytyskaappi

RAL 7042

Runko:

RAL 7005

• Kosteuspyyheteline

Täyden pakkauksen
tunnistus

Video ja ääni

Viivakooditunnistus
Shape recognition
Metallitunnistus

display
Lisävaruste
Kortinlukija

• Suojaavat sivupuskurit
• Suojaava kumilista
• säiliön
Bag hook
alareunassa

Cabinet: RAL 7005

Yhteensopiva kaikkien TOMRAn digitaalisten tuotteiden ja lisäominaisuuksien kanssa
LISÄOMINAISUUKSIA

VUOROVAIKUTUS KULUTTAJIEN KANSSA

VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMINEN

• Notify+Assist – Sovellus, jonka avulla saadaan
reaaliaikaista tietoa pullonpalautuksen tilasta ja sen
toiminnasta.
• Viikottaiset raportit – Antaa tietoja
pullonpalautusjärjestelmän toiminnasta ja auttavat
henkilökuntaa työskentelemään tehokkaammin.
Enemmän raportteja voi tulostaa TOMRA Connect
Portaalin kautta.
• Sovellusten avulla mahdollisuus palautusautomaatin
ja asiakkaan tietojärjestelmien väliseen yhteyteen.

• Myymälän sisäinen markkinointi – Työkalu,
jonka avulla palautusautomaattia voidaan
hyödyntää myynninedistämiseen, esim.
kampanjat, alennuskupongit tai hyvityksen
lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen.
• Kuluttajille suunnatut mobillisovellukset
– Helpottaa kuluttajia suunnittelemaan
kierrätystä sekä saamaan/lunastamaan
digitaaliset hyvityskuitit pullonpalautuksesta.
• Sovellusten avulla mahdollisuus
palautusautomaatin ja asiakkaan
tietojärjestelmien väliseen yhteyteen.

• Receipt Control – Pilvipalvelu, joka
varmistaa oikeamääräiset hyvitykset ja
mahdollistaa lunastamaan
hyvityssumman esim. samaan ketjuun
kuuluvasta toisesta myymälästä.

Lisätietoa kaikista Tomran tuotteista ja sovelluksista saat Tomrasta: myynti@tomra.com tai puhelimitse 09-825 48 20.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION
Joka vuosi TOMRAn palautusautomaattien kautta kierrätetään yli 35 miljardia tyhjää juomapakkausta. Laitteidemme avulla
säästetään vastaava määrä CO2 päästöjä kun syntyisi, jos 2 miljoonalla henkilöautolla ajettaisiin jokaisella 10.000 kilometriä.
LEGAL COMPLIANCE

Kotisivumme:
www.tomra.fi

This product is CE-marked in accordance with the following
directives:
2006/42/EF, Machinery, including Electric Safety. 2014/30/EU, EMC
(Electromagnetic Compatibility)
2011/65/EC, RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)
It also complies with the directives:
2012/19/EC, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

TOMRA
This product
is developed
and produced
according to
ISO
standards
9001 and 14001

We print on 100% recycled paper. We reserve the right to make changes to specifications without prior notice. While every effort has been made to ensure all information contained in this document is accurate, TOMRA assumes no liability for any
errors, inaccuracies or omissions that may occur.

Mitat

T-70
TRISORT/ENG/DS/02.2019

T-70 TRISORT

