
EASYPACTM
PASSAR PERFEKT

NON-STOP OPTIMERAD FÖR T-9 MED      
TOMRA FLOW TECHNOLOGY™

FLEXIBEL LÖSNING

• Tidsbesparande drift som 
bygger på TOMRA:s prisbelönta 
bakrumskoncept med intuitiv, 
funktionell design fokuserad på 
användarens behov

• Omdirigerar till nästa behållare när 
första behållaren är full om två eller 
flera kabinett har samma konfiguration

• En perfekt partner till TOMRA:s nya 
automat T-9 som ger unika fördelar

• Snabbare start – omedelbar avläsning 
och inga rotationsstopp

• Renare – minskat behov av rengöring 
och lättare att rengöra

• Kan ta emot allt – förberedd för 
framtidens förpackningar

• Finns med 1, 2 eller 3 kabinett

• En eller två separata komprimatorer per 
kabinett

• 1 x 1/1-pall eller 2 x 1/2 –pall per 
kabinett

• Kabinettets dörr kan placeras på bästa  
sätt för det aktuella bakrummet

• SoftDropTM eller bord som tillval för 
glasflaskor

EasyPac™ är det senaste tillskottet i våra högeffektiva bakrumslösningar som bygger på 
TOMRAs prisbelönta koncept av intuitiv och funktionell design.

EasyPac™ bygger på ett koncept som ger en unik grad av flexibilitet. Varje kabinett är en 
oberoende enhet – med sorterare, komprimator och upp till två förvaringsutrymmen – 
EasyPac™ kan utformas för att passa nästan alla tänkbara bakrum.

EasyPac™ är den perfekta 
partnern till TOMRAs nya T-9. 
Tillsammans utgör de nästa 
generations returlösningar 
som utnyttjar alla de 
unika fördelarna med den 
banbrytande TOMRA Flow 
Technology™-tekniken – 
snabbare, renare, hanterar allt.
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Exempel 1 : 
Burk/PET separerade i 2 x 1/2-pall, 
SoftDrop™ för glas

Exempel 2: 
Burk/PET separerade i 3 x 1/1-pall, 
SoftDrop™ för glas 

Exempel 3: 
Burk/PET separerade i 2 x 1/1-pall, 
SoftDrop™ för glas

Exempel 4: 
Burk/PET separerade i 2 x 1/1-
pall, Uppsamlingsbord för glas.         
Rullbana för backar

EasyPac är kompatibel med: 
1 x T-9

Miljö El

Dimensioner

Konfigurationer Uppsamlingskapacitet

Kompatibilitet

Strömanslutning
400 V AC trefas med jord,
50 Hz, 16 A.

PET
Upp till 850 (50/50-blandning av 0,5/1,5 l)
Burkar
Upp till 3300 (50/50-blandning av 0,33/0,5l)

(uppskattade värden nedskakning – 1 x 1/1
Euro-pall)

Luftfuktighet
Max. 90 % relativ
luftfuktighet, ej kondenserande.

Temperatur
+10 °C till +40 °C
Endast för inomhusbruk.

1-3 kabinett per system

1 eller 2 behållare per kabinett

PET- och/eller burk-komprimator

1 x 1/1 Euro-pall eller 2 x ½ Euro-pall

Bord eller SoftDrop

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att all information i 
detta dokument är korrekt, trots detta kan TOMRA inte ta något ansvar för eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden som kan förekomma.

Golvyta Höjd Vikt 

1000 mm x 1400 mm 1800 mm 260 kg
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TOMRA:s returautomater tar varje år emot 35 miljarder använda dryckesförpackningar. TOMRA förhindrar därigenom ett totalt CO₂-
utsläpp motsvarande årliga utsläpp från två miljoner bilar—var och en med en körsträcka på 10 000 kilometer.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

Tomra Systems AB
Djupdalsvägen 32
Box 66, 191 21 SOLLENTUNA 
SWEDEN 
Tel: 08-625 80 00
Kundservice: 08-625 80 80
Fax: 08-625 80 50
info.se@tomra.com
www.tomra.se

JURIDISK ÖVERENSSTÄMMELSE 
Denna produkt är CE-märkt i enlighet med följande direktiv:
2006/42/EF, maskiner, inklusive elektrisk säkerhet 89/336/EEC, 
92/31/EEC, 93/68/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet)
2011/65/EC, RoHS (begränsning av vissa farliga ämnen)

Den uppfyller också kraven i direktiven:
2002/96/EC, WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall)

TOMRA
CERTIFIERING
Den här produkten 
har utvecklats och 
tillverkats enligt 
ISO-standarder 9001 
och 14001


