ORWAK
TOM 1040

SYSTEM PRASOWANIA
ODPADÓW IDEALNY DO
STOSOWANIA W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH

POZNAJ TOMA

TOM to wielozadaniowy system prasowania odpadów. Zapewnia
oszczędność czasu, energii i przede wszystkim kosztów. Dzięki
bezdotykowej obsłudze i pojemności do siedmiu razy większej
w porównaniu do standardowych pojemników na odpady,
TOM gwarantuje higienę i czystość miejsca pracy.

TOM MOŻE WIĘCEJ
Pierwszą rzeczą jaką zauważysz
to rozmiar urządzenia, które jest tej
samej wielkości, co standardowy
pojemnik na odpady. Jednakże to,
czego nie widać jest najistotniejsze
– TOM mieści siedem razy więcej
odpadów niż tradycyjny kosz.
Bezdotykowa i automaczna
eksploatacja gwarantuje higienę
i czystość w otoczeniu.

Cześć,
jestem TOM!
Ułatwiam
pracę.

TOM POMIEŚCI WIĘCEJ
O WIELE WIĘCEJ

WIĘKSZY PORZĄDEK

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

TOM redukuje ilość zanieczyszczeń na kilka
sposobów. Dzięki siedmiokrotnie większej
pojemności, nie musisz już tak często
wymieniać worków. Co więcej, TOM informuje
o maksymalnym zapełnieniu, co pozwala na
wymianę wyłącznie pełnego worka.

Ze względu na zwiększoną pojemność, nie
musisz zużywać tak dużej ilości worków.
Prasowanie odpadów oznacza również mniejsze
koszty transportu i niższą emisję CO2.

Nie musisz się już martwić przepełnionymi
koszami na śmieci. Dodatkowo, TOM wykrywa
obecność użytkownika i automatycznie
otwiera pokrywę, zapewniając bezdotykową
i higieniczną obsługę.

TOM zmniejsza zbędne nakłady pracy: nie trzeba
już tak często wymieniać i wynosić pełnych
worków na śmieci. To z kolei gwarantuje redukcję
kosztów pracy.

TOM LUBI PRACĘ POD PRESJĄ
TOM to idealny wybór do stosowania w miejscach
publicznych, o dużym natężeniu ruchu. Personel
może wówczas skupić się na swoich obowiązkach,
zamiast tracić czas na opróżnianie przepełnionych
koszy.

TOM SPRAWDZI SIĘ W TAKICH MIEJSCACH JAK:
Restauracje i kawiarnie
Lotniska, dworce, punkty przesiadkowe
Stadiony i parki rozrywki
Punkty recyklingu
Centra handlowe

WYMIARY
SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ
TRANSPORTOWA

WAGA URZĄDZENIA

ZASILANIE

STOPIEŃ
PRASOWANIA

595 mm

722 mm

1500 mm

1620 mm wraz z paletą

112 kg

100-240 V, 50/60 Hz

Do 7:1

RÓŻNE WERSJE URZĄDZENIA
Dostępne są dwie wersje urządzenia:
opróżnianie z przodu lub z tyłu.

INTELIGENTNE,
AUTOMATYCZNE USTAWIENIA
Dzięki wbudowanemu czujnikowi TOM może ustalić
okresy zmniejszonej eksploatacji (30 minut lub więcej
bez eksploatacji). W tym czasie urządzenie prasuje
odpady i utrzymuje je w sprasowanej postaci. Dzięki
takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapobieżenie
rozprężaniu odpadów i zwiększenie ogólnej
pojemności urządzenia.

CICHA PRACA

CZUJNIK RUCHU
Zastosowany czujnik ruchu
automatycznie otwiera
klapę po wykryciu obecności
użytkownika.

WSKAŹNIK STANU
Zastosowany wskaźnik
umożliwia szybki odczyt
stanu urządzenia.

TOM jest łatwo zauważalny, jednak niesłyszalny
(praca na poziomie 54 dB lub mniej).

WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA
Poziom zapełnienia TOMA można
z łatwością kontrolować na bieżąco.
Kolor zielony oznacza gotowość do
pracy.
Pojemnik zapełniony w 0%–24%
Pojemnik zapełniony w 25%–49%
Pojemnik zapełniony w 50%–74%

ŁATWA KONSERWACJA

AUTOMATYCZNA
KLAPA

Orwak zaprojektował TOMA tak, by był wytrzymały,
niezawodny i wygodny w utrzymaniu. Kompaktor
wyposażony jest w kółka, co ułatwia jego
przesuwanie i czyszczenie.

Klapa otwiera się
automatycznie, umożliwiając
bezdotykową obsługę.
Dodatkowo, klapa może być
stale otwarta podczas
wzmożonej eksploatacji.

NOŚNIK REKLAMOWY
TOM charakteryzuje się nowoczesną i wytrzymałą
obudową. Co więcej, można ją z łatwością
dostosować do indywidualnych potrzeb
(za pomocą kolorów lub oznaczeń firmowych).

ALARM
Po zapełnieniu TOM poinformuje
o natychmiastowej konieczności
wymiany worka.

Pojemnik zapełniony w 75%–99%
Kolor niebieski to maksymalne zapełnienie
Mrugające, żółte światło oznacza prasowanie
odpadów

TOM SIĘ KOMUNIKUJE
Opcjonalne rozwiązanie
komunikacyjne umożliwia
wysłanie e-maila do operatora,
gdy konieczna jest wymiana
worka lub gdy urządzenie
wymaga konserwacji.

TOM OFERUJE
WIELE
AKCESORIÓW
DODATKOWYCH
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1. WÓZEK
Dla wygodnego transportu
zapełnionych worków.

2. UCHWYT NA TACĘ
Uchwyt na tacę mocowany na
kompaktorze.

3. TOM JUNIOR
Niższa wersja kompaktora
(tylko 1315 mm), w stylowej
drewnianej obudowie.

4. TOM CONNECT
Usługa komunikacyjna Orwak
Connect
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