
MÖT TOM
Mångsidiga TOM sparar tid, plats och energi och det gör att du sparar pengar. 
TOM, som rymmer upp till sju gånger mer avfall än ett vanligt sopkärl och har 
en lucka som öppnas automatiskt, ser också till att omgivningen hålls ren och 
snygg. TOM är inte så stor, men fullt kapabel att uträtta storverk!
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Det första du lägger märke till när 
du ser TOM är att storleken ungefär 
motsvarar ett vanligt sopkärl, men det 
är vad du inte ser som är det viktigaste! 
TOM komprimerar allt avfall som kastas 
in och det gör att upp till sju gånger 
mer avfall ryms innan säcken är full och 
måste bytas.

TOM RYMMER MER
BETYDLIGT MER

Eftersom TOM rymmer mer behöver du inte 
förvara eller använda så många säckar. 
Komprimerat avfall betyder mindre 
volym att transportera och det innebär 
lägre transportkostnader och mindre 
koldioxidutsläpp. Din verksamhet blir också 
lönsammare, eftersom personalen får mer tid 
till kunderna. Det behövs inte längre ständiga 
kontroller för att se om sopkärlen är fulla och det 
går inte åt en massa tid till att byta säckar eller  
att hantera redan fyllda säckar. Mindre tid som 
läggs på avfall betyder mer pengar över!

TOM ERBJUDER MER.
SÅ MYCKET MER ATT DU 

FÅR VÄSENTLIGT MINDRE 
ATT TA HAND OM.

TOM innebär mindre röra på flera sätt. Eftersom 
det ryms upp till sju gånger så mycket avfall, blir 
det färre fyllda säckar och TOM kommunicerar 
när maxkapaciteten är nådd, så att du kan byta 
säcken innan den har blivit överfull. Nu kan du 
säga farväl för gott till sopkärl som svämmar 
över. Dessutom ser TOM när du och eller dina 
kunderär på väg fram och då öppnas luckan 
automatiskt för att ingen ska behöva röra vid 
den. Det betyder mindre röra och färre bakterier 
på händerna.

MINDRE OORDNING MER TID

Hej! Jag är 
TOM! Trevligt 
att träffa dig!



LARM
När TOM är fylld får du
veta det och kan byta
säck direkt.

TOM 
KOMMUNICERAR
Med ett modembaserat
kommunikationssystem som 
tillval kan TOM skicka medde-
landen  när säcken är full eller 
maskinen behöver tillsyn.  

AUTOMATISK
LUCKA
Automatisk öppning
ger beröringsfri
användning. Luckan kan
också programmeras
till att hållas öppen
under tider med hög

STATUS-
INDIKATOR
Med TOM:s lättavlästa
statusindikator har du
alltid koll på aktuellt
läge.

RÖRELSESENSOR
TOM:s rörelsesensor
känner när någon
närmar sig och luckan
öppnas automatiskt.

Tack vare en inbyggd sensor kan TOM tala om när det 
är en period med låg belastning (30 minuter eller mer 
utan att någon närmat sig). Under den tiden kompri-
merar TOM avfallet och låter det stå under tryck. Det 
ger en hög komprimeringsgrad och ökar den totala 
mängden avfall som TOM kan rymma.

TOM är lätt att se men inte att höra, eftersom 
ljudnivån under drift ligger på låga 54 dB eller 
mindre.

TOM är konstruerad för att vara tålig, pålitlig , enkel 
att underhålla och är monterad på hjul för att under-
lätta städningen.

TOM har en modern och robust design som funge-
rar i alla miljöer, men om du vill profilera utifrån ditt 
varumärkes färger eller design, skapar vi enkelt en 
yttre profil enligt dina önskemål!

Säcken är fylld till 0%–24%

Säcken är fylld till 25%–49%

Säcken är fylld till 50%–74%

Säcken är fylld till 75%–99% .

Blått när säcken är full.

När luckan är stängd och avfallet komprime-
ras rör sig gult ljus fram och tillbaka. 

SMARTA, SJÄLVJUSTERANDE 
INSTÄLLNINGAR

TYST

LITET UNDERHÅLLSBEHOV

LÄTT ATT KUNDPROFILERA

TOM är det perfekta valet för välbesökta platser och 
verksamheter, för när det är långa köer och mycket att 
göra, är kontroll av soptunnor och tömning av säckar 
det sista du vill att din personal ägnar tid åt.

TOM ARBETAR BRA 
UNDER PRESS

SÄTT TOM I ARBETE I/PÅ:

 Restauranger, caféer och kafeterior
 Flygplatser, järnvägsstationer och andra   

      transportnav
 Arenor och nöjesfält
  Gallerior och shoppingcenters

MÅTT & TEKNISKA DATA

BREDD DJUP HÖJD TRANSPORTHÖJD MASKNVIKT DRIFTSSPÄNNING KOMPRIMERINGS-
GRAD

595 mm 722 mm 1500 mm 1620 mm inkl pall 112 kg 100-240 V, 50/60 Hz Upp till 7:1

SÄCKBEHÅLLARE
Det finns två versioner av säckbehållaren. 
Du väljer om du vill tömma maskinen från 
framsidan eller baksidan.

LÄTTAVLÄST STATUSRAD
Med ett enda ögonkast läser du av TOM:s  
status. Grönt för normal drift och klart för 
användning.



TOM ERBJUDER  
ÄNNU MER 
MED TILLVAL

1. SÄCKKÄRRA
För enkla transporter av behållaren 
med den fulla säcken.  

2. BRICKSTÄLL
Brickställ, robust och enkelt att 
placera på toppen av TOM.

3. TOM JUNIOR
En specialversion av TOM:
+ klädd i stilrena träskivor (MDF)med 
vacker bokträfärgad yta  
+ höjd reducerad till 1315 mm .

4. TOM CONNECT
M2M-kommunikationstjänst!
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