TOMRA BACKROOM
SOLUTIONS

De backroomoplossingen van TOMRA zijn gebaseerd op modulaire en flexibele
bouwelementen, die passen bij de wensen van elke klant. De leeggoedautomaten van
TOMRA sluiten naadloos aan op de backroom, of u nu kiest voor een op maat gemaakte
flessenverzameltafel met rollenbaan of zelfs voor compactie met behulp van onze
EasyPacTM of MultiPacTM systemen.
++ Tafel recht of haaks op maat
++ Krattenrek op maat
++ Rollenbaan op maat

Rechte opstelling

Haakse opstelling

Voorbeeld van een rechte en haakse opstelling
met combi-automaat, tafel met krattenrek en
rollenbaan eindigend op ergonomische hoogte.

EASYPACTM

MULTIPACTM

TOMRA BACKROOM SOLUTIONS
ROLLENBAAN
++ Uitneembare matten
++ Eenvoudig schoon te maken
++ Inclusief zijgeleiding
++ Voldoet aan HACCP-norm
TOMRA produceert rollenbanen voor
het transport van ingenomen kratten.
De rollenbanen zijn gemakkelijk en
praktisch in gebruik.
De rollenbanen zijn in vele maten en
bochten verkrijgbaar waardoor ze in alle
ruimten toepasbaar zijn. De standaardmaten zijn uit voorraad leverbaar, maar
maatwerk is natuurlijk ook mogelijk.
De TOMRA rollenbaan is standaard
voorzien van zijgeleiding, wat zorgt
voor een soepel transport van kratten.
De rollenbaan en vloer eronder zijn
bovendien eenvoudig schoon te maken,
dankzij de uitneembare matten.

Eenvoudig schoon te maken

In diverse afmetingen en bochten verkrijgbaar

Ook opvoerbanden leverbaar

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.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION
35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA’s leeggoedterugname-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.
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