MAAK KENNIS MET
TOM 1040

Een afvalpers voor
openbare ruimten

TOM bespaart tijd, ruimte, energie
en hierdoor geld. Hij kan zeven
keer meer afval aan dan een
gewone afvalbak en met zijn
‘hands-free’-werking houdt TOM
uw omgeving opgeruimd en
hygiënisch.
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PRODUCTIEVER TIJDSGEBRUIK
U besteedt minder tijd aan het hanteren van afval en
meer tijd aan uw klanten en kernactiviteiten.

BETERE HYGIËNE
TOM draagt bij aan een schone, nette en
aantrekkelijke omgeving. Daarnaast opent en sluit de
klep geheel automatisch.

VOLUMEREDUCTIE
Meer samenpersen betekent minder ritten van de
afvalinzamelaar. Minder transport resulteert in lagere
transportkosten en een reductie in CO2-emissie.

AUTOMATISCHE KLEP

De klep gaat automatisch open zodat uw klant
zijn handen vrijhoudt. Hij kan daarnaast worden
geprogrammeerd om open te blijven staan bij drukte.

BEWEGINGSSENSOR STATUSINDICATOR
TOMs bewegingssensor
registreert wanneer er
iemand aankomt en opent de
klep automatisch.

OPSLAGRUIMTE

Met de makkelijk af te lezen
statusindicator van TOM
weet u altijd wat de stand
van zaken is.

MELDING

Wanneer TOM vol zit, laat
hij u dat weten. Zo kunt u op
tijd de afvalzak verwisselen.

MAKKELIJK AF TE LEZEN STATUSBALK
TOMs status is onmiddellijk te zien.

De opslagruimte bestaat in twee versies. U
kunt kiezen of u hem aan de voorkant of de
achterkant wilt legen.

Groen voor normale werking en klaar voor gebruik.
Bak is 0%–24% vol.
Bak is 25%–49% vol.
Bak is 50%–74% vol.
Bak is 75%–99% vol.

En blauw indien de afvalzak vol is.

Wanneer de klep dicht zit en het afval wordt
samengeperst, gaat er een geel licht heen en weer.

MAKKELIJK TE PERSONALISEREN
TOM heeft een moderne en duurzame
afwerking die het in elke omgeving zeer
goed doet.

Maar als u hem de kleuren en het ontwerp
van uw huisstijl wilt geven, is hij
makkelijk te personaliseren!

INTELLIGENTE INSTELLING

Dankzij een sensor kan TOM u laten weten wanneer er een
rustige periode is (30 minuten of meer passeren zonder
toenadering). TOM gebruikt die tijd om het afval samen te
persen en houdt het afval onder druk. Daardoor neemt de
totale hoeveelheid afval die TOM aankan toe.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

TOM is een echt TOMRA-product. Het ontwerp is sterk,
betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.
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STIL

TOM valt op, maar niet door het geluid. Het geluidsniveau
bedraagt maximaal 51 dB.

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES
Afmetingen
Breedte
600 mm

Diepte
670 mm

Hoogte
1445-1480* mm
* verstelbare poten

Transporthoogte
1620 mm incl. pallet

Gewicht van machine
112 kg

Voorzieningen

Capaciteit

Vermogen

Persverhouding

100-240 V, 50/60 Hz

maximaal 7:1

