Klasická volba
• Přijímá všechny typy obalů a přepravek
• Patentovaná technologie rozpoznání obalu
Sure Return™
• Perfektní volba pro obchody s nízkým nebo
středním výkupem
T-705 je vytvořena na míru obchodům, které potřebují spolehlivé
řešení automatického výkupu obalů. S přátelským uživatelským
rozhraním s grafickou nápovědou na barevném displeji , je T-705
snadno ovladatelný pro zákazníka i pro obsluhu automatu.

Díky patentované rozpoznávací technologii TOMRA
Sure ReturnTM , má T-705 nejvyšší stupeň přesnosti a
bezpečnosti. Zákazníkům je zajištěn rychlý a přesný
proces vrácení obalů a vlastníci mají k dispozici
nejlepší technologii pro ochranu před podvodem a
nejpřesnější klasifikační systém na trhu.
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Tomra T-705 je vybaven unikátní patentovanou rozpoznávací
technologií TOMRA Sure ReturnTM. Tato technologie umožňuje
průběžnou kontrolu vložených obalů, zaručuje tedy
vyplacení správné zálohy, nejlepší ochranu proti podvodu a
nejrychlejší možný způsob výkupu vratných obalů
pro Vaše zákazníky.
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KONFIGURACE AUTOMATU
B
Rozpoznání tvaru. Pro výkup
plnitelných obalů
BR
Rozpoznání tvaru a čárového
kódu. Pro výkup plnitelných a
jednorázových obalů.
Dostupný také jako:
Přepravkový automat

VÝKON AUTOMATU
Rozpoznání tvaru
Více než 40 obalů za minutu
Rozpoznání tvaru a čárového kódu
Více než 35 obalů za minutu |
Velikost lahve
průměr 50-130mm,
výška 85-380mm
Velikost plechovky
průměr 50-100mm,
výška 80-200mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Sure Return™ technologie
Barevný LCD displej s vysokým rozlišením
LAN rozhraní (Ethernet TCP/IP)
Připraveno pro „TOMRA Xpansion Unit”
a bezpečnou komunikaci na
společných protokolech
Připraveno pro rozšíření služby TOMRA
Připraveno pro nový GS1 DataBar standard
TISKÁRNA
Grafická s vysokým rozlišením, 8 bodů/1mm
Rychlost více než 15cm/sec
Více než 4000 kuponů při použití
velké papírové role
Tomra termo papír (bez inkoustu)
PARAMETRY
Rozměry
Š:599(604) x H: 951 x Min. V: 1725mm,
Max. V: 1914mm
Plocha 0.4 m 2
Váha
Automat: 147 kg

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Vlhkost: Maximální relativní 90%,
nekondenzující.
Automat je navržen a konstruován
pouze pro vnitřní používání ve
vyhřívaném prostoru.
Teplota: od +10°C do +40°C
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Spotřeba
v klidu 90W, Max 285W
Napájení
230V, 50Hz
Jištění min 5A max 16A
Jednofázové s zemněním, samostatný přívod

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Tento produkt je označen
značkou CE v souladu s
následujícími směrnicemi:
2006/42/EF, stroje,
včetně elektrické bezpečnosti
2004/108/EC, EMC (Elektromagnetická kompatibilita)
Je také v souladu se směrnicemi:
2011/65/EC, RoHS (Omezení nebezpečných
látek)
2002/96/EC, WEEE (Odpad z elektrických a
elektronických zařízeních)

TOMRA CERTIFIKACE
Tento výrobek byl vyvinut a
vyroben podle norem
ISO 9001 a 14001

TOMRA VE ZKRATCE
TOMRA byla založena v roce 1972, který začal s návrhem, výrobou a prodejem
výkupních automatů (RVMs) pro automatizovaný sběr použitých nápojových obalů.
Dnes TOMRA je aktivní ve více než 50 trzích po celém světě a měla celkový příjem
kolem ~ 3.5 miliardy norských korun v roce 2010. TOMRA má přes 1800
zaměstnanců a je veřejně obchodovatelnou na burze v Oslu.
Skupina Tomra i nadále inovuje a poskytuje špičková řešení pro optimální
produktivitu ve dvou hlavních oblastech: Výkup a sběr (automaty pro výkup lahví,
lisy na odpady) a třídění materiálů (recyklace, třídění, těžba a potravinářský průmysl).

TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
25088, Čelákovice
tel. +420 326 991 089
fax. +420 326 994 714
http://tomra.orwak.cz

