
Pant med mere

TOMRA R1 & T9  
med MultiPac Air

REVOLUTION LINE  



En nem  
og ren  
pantning

Dine kunder kan  
bekæmpe plastik  
forurening uden at  
få beskidte fingre.

Håndterer mere  
end 100 emballager 
på én gang

Op til 5x hurtigere end ved 
en traditionel pantautomat. 
Kunderne hælder bare deres 
emballager i på én gang, 
modtager deres pant og kan 
derefter påbegynde deres 
indkøb.

Alt-inklusive 
pantløsning

Topmoderne udstyr, innovative 
digitale værktøjer og første klasses 
kundeservice – alt i en pakke.

TOMRA R1 & T9 med MultiPac Air



Det betaler sig 
at kunne tilbyde 
en TOMRA R1 
returpantløsning 

Automaten er absolut fantastisk! 
Kunderne elsker den, og vi har 

nye kunder der besøger vores butik 
fordi vi har den. Siden installationen 

af automaten, har vi oplevet over 
200% vækst i antallet af afleverede 

emballager ift. året før.

“

“

Alle vores kunder bliver overraskede 
”Hvad? Behøver jeg ikke gøre noget? 

Jeg hælder dem bare ind?”  
Vores oplevelse er at automaten 

tiltrækker flere kunder til butikken.  
Hvis de panter her, handler de her!

“

“

Jeg er meget glad for den.  
Kunderne kommer til vores butik 
for at pante, og så handler de her 

efterfølgende. For nylig fik vi 2 nye 
konkurrenter lige ved siden af, men  

vi oplever stadigvæk vækst.  
Jeg tror på vores nye automat  

er en af årsagerne.

“

“

Købmænd/butikschefer, TOMRA R1 testbutikker i Norge og Sverige



TOMRA R1 & T9 med MultiPac Air

Topmoderne  
udstyr

Din TOMRA R1 kommer med 
flagskibet indenfor traditionelle 
pantautomater og bagrum – TOMRA 
T9 og MultiPac Air – så du kan 
tilbyde dine kunder en løsning med 
høj kapacitet og hastighed, når de 
panter. Samt vores let tilgængelige 
produktdesign og unikke bruger-
interface i TOMRA R1, gør den nem 
at rengøre og vedligeholde.

Førsteklasses  
kundeservice

Opnå glæden ved ReCond med 
forebyggende service, reparationer, 
online- og telefonsupport.  
Men der er mere, TOMRA R1 
kunder får serviceprioritet, 
fjernovervågning, fejlsøgning og 
hurtigere responsetider.

Pantsystem  
som en service

TOMRA har et ansvar som din 
partner. Vi holder din anlæg 
kørende og tilgængeligt for dine 
kunder, imens du kan nyde alle 
fordelene. Du betaler et beløb for 
hver emballage der kører igennem 
systemet, hvilket fjerner en stor 
investering.

Mere end bare  
en automat.  
En alt-inklusiv 
revolution, 
skræddersyet  
til dig.

Vi sørger for alt det du har  
brug for, så du kan tilbyde dine 
kunder en fantastisk TOMRA R1 
pant-oplevelse.

Innovative  
digitale værktøjer

For at opnå maksimal oppetid,  
får I Notify+Assist Premium app,  
der giver øjeblikkelige notifikationer 
ved driftstop, guide i udbedring af fejl, 
samt daglige statistikker. For at hjælpe 
med at få anlægget til at performere 
optimalt får man ugentlige rapporter 
tilsendt direkte på mail.

Notify+Assist Weekly Reports



LAD OS FÅ GENANVENDELSE TIL AT ARBEJDE FOR DIG

TOMRA’s vision er at være førende indenfor ressourcerevolutionen, og hjælpe med 
at håndtere vores planets værdifulde ressourcer, både nu og i fremover.

Vi tror på at Clean Loop Recycling er den korrekte løsning for at holde tomme 
drikkeemballager adskilt fra hverdags affald, for på den måde at bruge værdifulde 
materialer igen og igen frem for at smide dem ud.

Som butik, er du i centrum af Clean Loop Recycling. Du spiller en vigtig rolle, da det 
er her forbrugerne både køber og afleverer deres emballager.

Lad os få genanvendelse til at arbejde for dig, og sammen få det maksimale ud af 
det positive for dine kunder, din forretning og for planeten.

En  
positive  
pant-oplevelse 
 
Vær forberedt på dine 
kunder, når de er klar til at 
pante i en skræddersyet 
løsning, førende teknologi 
og brugbare digitale 
værktøjer, der gør deres 
pant-oplevelse så effektiv, 
nem og hurtig som muligt. 

Effektiv  
drift giver  
ro i sjælen 
 
Hold din butik kørende 
problemfrit med en 
returløsning, der er præcis, 
sikker og effektiv, samt 
service der hurtigt kan få jer 
tilbage på sporet, hvis I får 
brug for en hjælpende hånd.

En smart 
investering med 
langsigtede fordele 
 
Vælg en fuldservice partner 
med global erfaring, høj 
kvalitet der konstant leder 
efter forbedringer, for at få 
retursystemet til at arbejde 
hårdt for din forretning i 
mange år fremover.

Når du indgår I partnerskab med TOMRA, får din forretning følgende fordele:



TOMRA R1 & T9 med MultiPac Air

1  Nominelle tal for påkrævet udstyrs areal (service/tømningsområde ikke inkluderet), for viste anlæg. Dybte øges med 1000 mm per ekstra kabinet til MultiPac Air.
2  Glas accepteres kun i T9.
3  T9 BC-model.
4  Ca. tal for 1 x 1/1 Euro palle med shakedown. Mængde vil variere efter typen af emballager og konfigurationen af anlægget. Kabinet-typer kan variere fra land til land.
5  Vægtbegrænsning, ca. antal. 
6  Hastigheder kan variere fra land til land, pant regulativer og systemkrav.
   
 
Detaljerede produktspecifikationer og tilpassede installationstegninger kan leveres efter ønske. 

Dimensioner  2300 mm x 8000 mm x 1800-1940 mm [B x D x H] 1 

Areal 18.4 m2 (firkantet areal) 1 

Accepterede emballager Dåser, plast-flasker, glas-flasker 2 og kasser 3 

Opbevaringskapacitet Plast-flasker: Op til 1500 (komprimerede) 

pr. kabinet 4 Dåser: Op til 6000 (komprimerede) 

 50/50 blandede plast-flasker / dåser: 2000 (Komprimerede med mix crusher) 

 Glas-flasker: Op til 4005 

Bagrums- Antal kabinetter: 2-7 kabinetter 

konfiguration Kabinet-typer: Plast crusher / dåse crusher / Mix crusher / Glas crusher 2 / Glas Drop  2     

 Ende løsninger: Afblændet / SoftDrop / Bord med flaskerejser 2 / Beholder 

Genkendelses- TOMRA Flow 

teknologi TOMRA True Vision 3 

Hastigheder for TOMRA R1: Op til 120 emballager i minutter 

returnering 6  TOMRA T9: Op til 60 emballager og 21 kasser 3 i minuttet 

Elinstallation TOMRA R1 og MultiPac Air: 400 V AC 3-fase m/jord, 50 Hz, 16 A 

 TOMRA T9: 230 V AC 1-fase m/jord, 50 Hz, 10 A 

 Luft kompressor: 2x 230 V AC 1-fase m/jord, 50 Hz, 10 A 

Digitale produkter Fuldt kompatibelt med Digital Starter Pack (Notify+Assist Basic, Ugentlige nøgletal og myTOMRA),    

 Notify+Assist Premium, Ugentlige rapporter, Donation, Kampagne, Kupon, Antisnyd og APIs & Integrationer.

1800 - 1940 mm

2300 mm

8000 mm

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer, uden forudgående varsel. Selvom alle  forholds-
regler er blevet taget, for at sikre alle oplysninger i dette dokument er korrekte, påtager TOMRA 
sig intet ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Alle produkter afhænger af 
tilgængelighed i pågældende land.

TOMRA CERTIFICERING 
TOMRA SYSTEMS ASA har implementeret og vedligeholder et kvalitets- og 
miljøledelsessystem, der opfylder Nemkos bestemmelser for styringssystem-
certificering og kravene i standarderne NS-EN ISO 9001: 2015 og NS-EN ISO 14001: 
2015 med det omfang, som organisationen har beskrevet den  
2018-05 -29. Certificeringen dækker udvikling og levering af automatiserede 
systemer til indlevering af pant. 

JURIDISK OVERENSSTEMMELSE
Dette produkt er et konfigurerbart system der består af flere komponenter. Når 
det er installeret, forbundet og testet på stedet for installationen, skal anlægget 
påføres CE dokumentation i overensstemmelse med følgende europæiske 
direktiver:
2006/42/EU, Maskiner, herunder Elsikkerhed.
2014/30/EU, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
2011/65/EU, Begrænsning af farlige stoffer (RoHS).
2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Get in the Loop på tomra.com
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