ZOZNÁMTE SA,
TOM 1040

Lis na odpad pre verejné priestory

TOM šetrí čas, miesto, energiu a to
všetko šetrí Vaše peniaze. Prijme
sedemkrát viac odpadu než bežný
odpadkový kôš a ponúka bezdotykovú
obsluhu. TOM tiež pomáha udržovať
čisté a hygienické prostredie.

7X = 7X
VIAC

MENEJ

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE ČASU
Menej času na manipuláciu s odpadom viac času pre Vašich zákazníkov.
VyŠŠÍ ŠTANDARD HYGIENY
TOM prispieva k vytvoreniu čistého a
príjemného prostredia.
Otváranie je plne automatické a
bezdotykové.
ZNIŽOVANIE OBJEMU
Menší objem = menej manipulácie s
odpadom. Menej objemu vedie k zníženiu
prepravy a tým k znižovaniu emisií CO2.

AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE

POHYBOVÝ SENZOR INDIKÁTOR STAVU

UPOZORNENIE

Vkladací otvor sa otvorí automaticky.
To umožňuje absolútne bezdotykovú obsluhu.
TOM poskytuje možnosť naprogramovať
vkladacie dvierka tak, aby zostali otvorené
počas prevádzkovej špičky.

TOM je vybavený
pohybovým senzorom,
ktorý automaticky otvorí
vkladacie dvierka, pokiaľ
sa niekto priblíži.

Pokiaľ je TOM už celkom
naplnený, upozorní
obsluhu. Tým je možné
okamžite reagovať.

Veľmi jednoduchý spôsob,
ako kontrolovať naplnenie
TOM-a. A tým efektívnejšie
nakladať s časom.

VÝMENA VRECA NA ODPAD

JEDNODUCHÝ INDIKÁTOR STAVU

TOM ponúka dve možnosti.
Vrece na odpad je možné meniť z prednej alebo zadnej strany.

Veľmi rýchly a pohodlný systém, ako TOM-a kontrolovať.
Zelená znamená, že TOM je v poriadku a pripravený.
0%–24% naplnenia.
25%–49% naplnenia.
50%–74% naplnenia.
75%–99% naplnenia.

Modrá znamená, že TOM je plný.

Keď sú vkladacie dvierka zatvorené a žltý
indikátor sa pohybuje, TOM práve pracuje.

JEDNODUCHÉ PRISPÔSOBENIE

TOM SÁM POZNÁ KEDY MÁ PRACOVAŤ

TOM má veľmi príjemný design, ktorý
je vhodný do každého prostredia.

Vďaka vstavanému senzoru TOM pozná, že nikto 30
minút a viac neprišiel. Po uplynutí tejto doby TOM
automaticky stlačí odpad a drží ho stlačený do
ďalšieho príchodu. To umožní, aby z odpadu vytlačil
čo najviac vzduchu a zvyšuje tým svoju kapacitu.

Pokiaľ, ale aj tak chcete TOM upraviť,
je to veľmi jednoduché! Stačí polepiť!

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
TOM bol navrhnutý tak, aby spĺňal tie najvyššie
nároky. Jednoduchá údržba a dlhá životnosť je
pre neho to najdôležitejšie.

YOUR
BRAND
NAME

TICHÁ PREVÁDZKA
Tom je síce vidieť, ale nie je počuť a to vďaka veľmi
tichému režimu prevádzky 51 dB a menej.

ŠPECIFIKÁCIE A ROZMERY
ROZMERY
Šírka

Hĺbka

600 mm

670 mm

Výška
1445-1480∗ mm

Prepravná výška
1620 mm vr. palety

PRIPOJENIE
Hmotnosť
112 kg

TOMRA s.r.o. SK
Hodonínska 8581/17
841 03 Bratislava 42
Tel: +421 2 642 82 210
Mob: +421 908 780 370
E-mail: office@orwak.sk jana.riglerova@tomra.com
http://www.orwak.sk

Napájanie
100-240 V, 50/60 Hz

KAPACITA
Lisovací pomer / váha vreca
až 7:1 / 7 - 15kg

