
T-705
ESSENTIËLE FUNCTIES

De T-705 biedt alle essentiële functies voor een 
accuraat innameproces. Het is de juiste keuze 
voor winkels die zoeken naar een betrouwbare 
automaat die gewoon zijn werk doet. 
 
De automaat beschikt over gepatenteerde 
herkenningstechnologieën voor flessen en kratten.

 + Betrouwbare inname-oplossing

 + Gemakkelijk te gebruiken en onderhouden

 + Rapportage en beheer via TOMRA Connect

 + Optionele donatie via donatieknop

 + Optionele barcodelezer

BETROUWBARE BASIS EENVOUDIG ONTWERP

De T-705 biedt een betrouwbare 
emballage-oplossing en een uitstekende 
bescherming tegen fraude. Met aandacht 
voor de basis en gebruikmakend van 
gepatenteerde technologieën voor de 
herkenning van lege flessen en kratten.

De T-705 is één van TOMRA’s klassiekers. 
De automaat is eenvoudig te begrijpen en te 
gebruiken voor het winkelpersoneel en de 
klant. De T-705 is gericht op de essentiële 
functionaliteiten voor een betrouwbaar 
innameproces. Niets meer, niets minder.

NEUTRAAL DESIGN

De T-705 emballage-automaat is uitgevoerd 
in een licht metaalgrijs design en enkel in 
deze uitvoering leverbaar. Het robuuste 
ontwerp en de neutrale kleur zorgen ervoor 
dat de automaat tot zijn recht komt in iedere 
winkelomgeving. 

TOMRA’s emballage-automaten zijn uitgerust met gepatenteerde herkenningstechnologieën. De T-705 beschikt 
over True Vision™-krattenherkenning en Sure Return™-verpakkingsherkenning. Het is een garantie voor de correcte 
uitbetaling van statiegeld, de beste bescherming tegen fraude en een snel innameproces voor de klant.



Flessenafmetingen
Diameter 50-130 mm
Hoogte 85-380 mm 

Blikjesafmetingen
Diameter 50-100 mm
Hoogte 80-200 mm

Krattenafmetingen
Min: B: 120, H: 100, L: 120 mm
Max: B: 405, H: 405, L: 530 mm

Stroomverbruik
Stand-by 90W 

Stroomvoorzieningen
230V AC enkelfase  
met randaarde
50Hz, min 5A, max 16A

Vormherkenning
Tot 40 verpakkingen  
per minuut

Vorm- en barcodeherkenning 
Tot 35 verpakkingen  
per minuut

Krattenherkenning
Tot 10 kratten per minuut

Relatieve luchtvochtigheid
Maximum 90%

Temperatuur
+10°C tot +40°C

De automaat is ontworpen 
voor indoor gebruik

LAN (Ethernet TCP/IP) 
interface

POS compatibel

Combi-automaat
Gewicht: 250 kg
Vloeroppervlak: 0,60 m2

Optioneel
Kunststof muurframes 
Breedte: + 70 mm aan beide zijden

T-705

 Modellen Herkenning                                                    Interactie                                            Kleuren

Afmetingen

Werkingsomstandigheden      Elektrisch                                         Verbinding Verpakkingsafmetingen Snelheid

Flessenautomaat 
 
Combi-automaat 
(flessen en kratten)

Standaard kleur 
Lichtgrijs metallic

TOMRA Sure Return™ Technology 
TOMRA True Vision™ Technology

Vormherkenning 
Herkenning volle verpakking

Optioneel 
Barcodeherkenning 
Herkenning van veiligheidskenmerk 
Metaalherkenning

Beeld en geluid 
5.7” LCD-kleurendisplay 
Geluid 
 
Gebruiksinstructie op display 
 
Koppeling met TOMRA Connect  
(beperkte mogelijkheden)
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35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA’s emballage-automaten. De totale CO2-uitstoot die hiermee 
wordt voorkomen staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen auto’s die elk 10.000 kilometer rijden.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

We behouden ons het recht voor om veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er alles aan is gedaan om 
ervoor te zorgen dat alle informatie in dit document nauwkeurig is, aanvaardt TOMRA geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

TOMRA Systems B.V.

Laan van Malkenschoten 80 

7333 NP Apeldoorn

Tel: +31 55 599 8844

Fax: +31 55 599 8880 

info@tomra.nl

www.tomra.nl


