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Lis na odpad pro veřejné prostory

SEZNAMTE SE, 
TOM 1040

TOM šetří čas, místo, energii a to vše 
šetří Vaše peníze. Pojme sedmkrát 
více odpadu než běžný odpadkový 
koš a nabízí bezdotykovou obsluhu. 
TOM také pomáhá udržovat čisté a 
hygienické prostředí. 

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU 
Méně času na manipulaci s odpadem - 
více času pro Vaše zákazníky

VYŠŠÍ STANDART HYGIENY 
TOM přispívá k vytvoření čistého a 
příjemného prostředí.  
Otevírání je plně automatické a 
bezdotykové.

SNIŽOVÁNÍ OBJEMU 
Menší objem = méně manipuace s 
odpadem. Méně objemu vede ke snížení 
přepravy a tím ke snižování emisí CO2



YOUR 
BRAND 
NAME

Zelená znamená, že TOM je v pořádku a připraven.

25%–49% naplnění. 

0%–24% naplnění. 

50%–74% naplnění. 

75%–99% naplnění. 

Když jsou vkládací dvířka uzavřeny a žlutý  
indikátor se pohybuje, TOM právě pracuje.

Modrá znamená, že TOM je plný.

TOM SÁM POZNÁ KDY MÁ PRACOVAT  
Díky vestavěnému senzoru TOM pozná, že nikdo 30 
minut a více nepřišel. Po uplynutí této doby TOM 
automaticky stlačí odpad a drží ho stlačený do 
dalšího příchodu. To umožní, aby z odpadu vytlačil 
co nejvíce vzduchu a zvyšuje tím svoji kapacitu.

JEDNODUCHÉ PŘIZPŮSOBENÍ 
TOM má velmi příjemný design, který 
se hodí do každého prostředí. 

Pokud, ale přesto chcete TOMa upravit. 
Je to velmi jednoduché! Stačí polepit! 

VÝMĚNA PYTLE NA ODPAD 
TOM nabízí dvě možnosti. 
Pytel na odpad je možné měnit z přední nebo zadní strany. 

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU 
TOM byl navržen, tak aby splňoval ty nejvyšší nároky. 
Jednoduchá údržba a dlouhá životnost je pro něj to 
nejdůležitější.

TICHÝ PROVOZ 
Tom je sice vidět, ale není slyšet a to díky velmi 
tichému provozu 51dB a méně.

JEDNODUCHÝ INDIKÁTOR STAVU 
Velmi rychlý a pohodlný systém, jak TOMa kontrolovat.

UPOZORNĚNÍ 
Pokud je TOM zcela 
naplněn, upozorní 
obsluhu. Je tedy možné 
okamžitě reagovat.

INDIKÁTOR STAVU 
Velmi jednochý způsob, 
jak kontrolovat naplnění 
TOMa. A tím efektivněji 
nakládat s časem.

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ 
Vkládací otvor se otevírá automaticky. 
To umožňuje absolutně bezdotykovou obsluhu. 
TOM poskytuje možnost naprogramovat vkládací 
dvířka tak, aby zůstaly otevřené během provozní 
špičky.

POHYBOVÝ SENSOR 
TOM je vybaven 
pohybovým senzorem, 
který automaticky otevře 
vkládací dvířka, pokud se 
někdo přiblíží.

ROZMĚRY

SPECIFIKACE A ROZMĚRY

Napájení Lisovací poměr / váha pytle

až 7:1 / 7 - 15kg100-240 V, 50/60 Hz

PŘIPOJENÍ KAPACITA

600 mm

Šířka

670 mm

Hloubka

1445-1480* mm

Výška

1620 mm vč. palety 

Přepravní výška

112 kg

Hmotnost
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