EASYPAC
PAST PERFECT
TM

EasyPac™ sorteert en compacteert ingenomen verpakkingen. Deze backroomoplossing
is gebaseerd op een modulair principe dat geheel nieuwe en flexibele mogelijkheden
biedt. Elk compartiment is een zelfstandig onderdeel met een sorteerunit, compactor
en opslag voor één of twee fracties. De EasyPac™ is voortgebouwd op TOMRA’s
bekroonde concept van intuïtief en functioneel design.
EasyPac™ sluit naadloos aan op
TOMRA’s T-8 en T-9 automaten.
Samen vertegenwoordigen zij
een nieuwe generatie innameoplossingen, gebruikmakend
van de unieke voordelen van
de TOMRA Flow Technology™ faster, cleaner, takes all.

FLEXIBEL

EFFICIENT

VLOEIEND

• Van 1 tot 3 compartimenten

• Gemakkelijk in gebruik; gebaseerd
op TOMRA’s bekroonde functionele
design

• Sneller – directe herkenning,
onafgebroken inname

• 1 x 1/1 pallet of 2 x ½ pallet
(een mix is mogelijk)
• Eén of twee compactoren; gescheiden
fracties of gemengd
• Optionele SoftDrop™ of tafel voor
glazen flessen
• Gemakkelijk uit te breiden op een later
moment door de modulaire opbouw

• Snel en eenvoudig te reinigen
• Beduidend minder ’shakedowns’ van
opvangbakken noodzakelijk

• Schoner – minder reiniging
noodzakelijk en gemakkelijk te
reinigen
• Neemt alles in – voorbereid voor
afwijkende verpakkingsvormen
• Opvangbak te legen zonder
systeemstop wanneer twee bakken
bestemd zijn voor dezelfde fractie

EASYPACTM

Afmetingen (per compartiment)
Vloeroppervlak

Hoogte

Gewicht

1000 mm x 1400 mm

1800 mm

260 kg

Compatibiliteit
EasyPac is geschikt voor:
1 x T-9 Bottle of Combi
1 x T-8 Bottle of Combi
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Voorbeeld 1 & 2:
Blik/PET gescheiden in 2 x ½ pallet,
Softdrop™ voor glazen flessen

Voorbeeld 3:
Blik/PET gescheiden in 2 x 1/1 pallet,
bottle raiser en tafel voor glazen flessen
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Voorbeeld 4:
Als voorbeeld 3, maar de layout is
hier geoptimaliseerd voor kratten

Configuraties

Opslagcapaciteit

Werkingsomstandigheden

Elektrisch

1-3 compartimenten per systeem

(geschatte aantallen met shakedown
- 1 x 1/1 Europallet)

Relatieve luchtvochtigheid
Maximaal 90%

PET crush en/of Can crush
Glass Drop

PET
Tot 700 stuks (50/50 mix van 0,5/1,5l)

Temperatuur
+10°C tot +40°C

Stroomvoorzieningen
400 V AC 3-fase met randaarde,
50Hz, max 16A

1 x 1/1 Euro-pallet of
2 x ½ Euro-pallet

Blik
Tot 2200 stuks (0,5l)

De machine is ontworpen voor
indoor gebruik

1 of 2 fracties per compartiment

Tafel / SoftDrop™ / opvangbak

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 leeggoedautomaten. 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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