
MultiPac™ er en prisbelønnet bakromsløsning som fokuserer på driftseffektivitet på et helt 
nytt nivå. Med maksimal oppetid og intuitiv brukervennlighet får butikkpersonalet mer tid 
til kundepleie og andre oppgaver ute i butikken. 

MultiPac™ er tilpasset to pantemaskiner i front som kan brukes i parallell; dette gir god 
plasseffektivitet og maksimal kundekapasitet på travle dager med høye volumer. 

MULTIPAC™ 
THE GAME CHANGER

HØY YTELSE INTUITIV FUNKSJONELT

• Kan skaleres for høye volum og 
maksimal kundekapasitet

• Kan tømmes og vaskes uten at det 
stopper - emballasjen rutes videre til 
neste ledige bin

• Brukerpanelet er lett synlig og 
intuitivt å forstå

• Pilsymboler veileder personalet til 
stedet som har behov for ettersyn

• Oppstartsknapp som blinker gir en 
ekstra påminnelse til personalet

• Plasseffektive dører som åpnes oppover

• Beholdere på hjul gjør tømming enkelt og 
ergonomisk

• Designet for enkelt renhold



MULTIPACTM

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:
2002/96/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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 Miljø Elektrisk

Dimensjoner (per kabinett)

Konfigurasjon Ytelse

Kompabilitet

Eksempler

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

PET 
Inntil 850 flasker (50/50 mix av 0.5/1.5l)

Boks 
Inntil 3000 bokser (50/50 mix av 
0.33/0.5l)

Glass
Inntil 400 flasker

PET/Boks blandet
inntil 800 flasker (mix 700 PET/100 boks)

Fuktighet
Max 90 % relativ
luftfuktighet, ikke-
kondenserende.

Temperatur
+10°C till +40°C

Automaten er utviklet for og
kun egnet for innendørsbruk

1-6 kabinett per system

1 destinasjon per kabinett

Venstre/høyre tømming

PET komprimator eller 
Boks komprimator eller 
Glass komprimator eller 
Glass drop

1 x 1/1 pall (bin høyde inntil 
1040 mm fra gulvet)

Opsjon                                                      
Bord                                                         
SoftDrop 

MultiPac er kompatibel med:
T-820 og T-9, bottle eller combi 

Mellomstor                                      
butikk

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

Bredde Dybde Høyde Vekt

1418 mm 1000 mm 1836 mm 350 kg (max)

Stor butikk                                            
m/kassedel

Stor butikk                                            
u/kassedel

Eksempel: Mellomstor butikk

• To automater deler en MultiPac™, tar mindre plass enn 
en løsning med flere bakromssystem.

• Tre kabinett for komprimering av gjenvinnbar 
emballasje; venstre eller høyre tømming.

• Soft Drop™ eller alternativt felles flaskebord for 
gjenfyllbar emballasje.

Eksempler: Stor butikk

• To automater deler en MultiPac™, tar mindre 
plass enn en løsning med flere bakromssystem.                                                                

• Fire kabinett for komprimering av gjenvinnbar 
emballasje.

• Soft Drop™ eller alternativt felles flaskebord for 
gjenfyllbar emballasje.


