
EASYPACTM
A PERFECT FIT

FLEKSIBELT EFFEKTIVT FLOW-OPTIMALISERT

• Fra 1 til 3 kabinetter

• 1 x 1/1-pall (en komprimator) 
eller 2 x ½ pall (to komprimatorer)                    
per kabinett

• Tømming den veien som passer best

• SoftDrop™ eller bord for gjenfyllbar

• Lett å bygge ut eller endre hvis volum 
eller mix endres

• Pålitelig med høy oppetid

• Enklere og kortere tid å rengjøre

• Signifikant lavere behov for tilsyn 
før tømming

• Tømming uten stopp er mulig hvis 
to eller flere bin tar samme type 
emballasje

• Raskere – umiddelbar gjenkjenning og 
ingen rotasjon av emballasje

• Renere  – enklere å holde ren og mindre 
som må vaskes

• Tar alt  – forberedt for andre typer  
tom emballasje

EasyPac™ er den nyeste i rekken av effektive bakromsløsninger fra TOMRA. EasyPac™ 
bygger videre på vårt prisvinnende design-konsept som fokuserer på driftseffektivitet 
gjennom intuitiv og funksjonell design.

Fordi romareal og utforming varierer stort, har vi utviklet EasyPac™ slik at det kan 
tilpasses ethvert bakrom. Det nyskapende modul-konseptet gir ganske enkelt en unik 
fleksibilitet.

EasyPac™ er optimalisert for TOMRAs 
nye pantemaskin T-9 – sammen drar 
de full nytte av de unike fordelene fra 
TOMRA Flow Technology™.



EASYPACTM

1 2 3 4 5

Eksempel 1: 
Boks/PET i 2 x ½ pall,                  
Softdrop™ for  
gjennfyllbare

Eksempel 2: 
Boks/PET i 2 x ½ pall, turn                
Softdrop™ for gjennfyllbare

Eksempel 3: 
Boks/PET i 4 x ½ pall,    
Softdrop™ for                
gjennfyllbare

Eksempel 4: 
Boks/PET i 2 x 1/1 pall, across                                 
Softdrop™ for gjennfyllbare

Eksempel 5: 
Boks/PET i 2 x ½ pall, active turn                     
Softdrop™ for gjennfyllbare

EasyPacTM er kompatibel med: 
1 x T-9 Bottle eller Combi

 Miljø Elektrisk

Dimensjoner (per kabinett)

Konfigurasjon Ytelse

Kompabilitet

230/400 V AC jordet, 3-fase 
50Hz, 16AMP

PET 
Inntil 850 (50/50 miks av 0.5/1.5l)

Boks 
Inntil 3000 (50/50 miks av 0.33/0.5l)

Fuktighet
Max 90 % relativ luftfuktighet, 
ikke kondenserende.

Temperatur
+10°C till +40°C

Automaten er utviklet for og
kun egnet for innendørsbruk

1-3 kabinett per system

1 eller 2 destinasjoner per kabinett

PET crush og/eller boks komprimator 
Glass drop

1 x 1/1 pall eller 2 x ½ pall per kabinett

Opsjon                                                      
Bord                                                         
SoftDrop

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten nærmere informasjon.

Areal Høyde Vekt

1000 mm x 1400 mm 1800 mm 260 kg

Eksempler

Hvert år bidrar TOMRA til innsamling av 35 milliarder tomme flasker og bokser (tilsvarer ca. 3% av verdens forbruk). I sum sparer TOMRA 
miljøet for utslipp av mer enn 10 millioner tonn CO2 per år. Dette tilsvarer ca. 20% av Norges årlige utslipp av klimagasser.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

Tomra Butikksystemer AS
P.b. 362, 1372 Asker
Tel: +47 66 79 91 00
Fax: +47 66 79 91 90
www.tomra.com

LEGAL COMPLIANCE 
This product is CE-marked in accordance with the 
following directives:
2006/42/EF, Machinery, including Electric Safety 2004/108/EC, 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  
CERTIFICATION
This product 
is developed  
and produced 
according to  
ISO standards 
9001 and 14001
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