
MAAK KENNIS MET TOM
TOM bespaart tijd, ruimte, energie en hierdoor geld. Hij kan zeven keer meer 
afval aan dan een gewone afvalbak, waardoor uw omgeving opgeruimd 
en netjes blijft. Dit alles gebeurt op een hygiënische wijze, dankzij de 
automatische klep waarmee TOM is uitgerust. TOM is misschien wel klein, 
maar zijn daden zijn groot.

EEN AFVALPERS 
VOOR OPENBARE 
RUIMTEN

ORWAK
TOM 1040



Het eerste wat u opmerkt is dat TOM 
ongeveer net zo groot is als een 
gewone afvalbak. Maar wat u niet ziet 
is het belangrijkste - TOM perst het 
afval samen. En daardoor kan er zeven 
keer meer afval in voordat de zak vol is 
en moet worden verwisseld.

TOM KAN MEER AAN,
VEEL MEER

Samengeperst afval resulteert in minder volume 
om te vervoeren, wat lagere transportkosten en 
minder CO2-emissie betekent. Daarnaast
werkt u efficiënter omdat er met TOM minder 
handelingen nodig zijn. Zo hoeft de bak minder 
vaak te worden gecontroleerd en de zak minder 
vaak te worden verwisseld en weggegooid. 
Minder tijd besteden aan afval bespaart geld. 

TOM BIEDT U MEER.
DAT BETEKENT VOOR 

U VEEL HANDELINGEN 
MINDER.

TOM betekent minder rotzooi op verschillende 
manieren. Omdat hij zeven keer meer afval 
aankan, raakt de afvalzak minder snel vol. En 
TOM laat u weten wanneer hij vol zit, zodat u de 
zak proactief kunt verwisselen. U hebt dus nooit 
meer last van overvolle bakken. Bovendien ziet 
TOM uw bezoekers aankomen en opent hij de 
klep automatisch. Dat is een stuk hygiënischer.

MINDER ROTZOOI MEER TIJD

Hallo, ik ben 
TOM! Leuk om u 
te ontmoeten.



MELDING
Wanneer TOM vol zit,
laat hij u dat weten. Zo
kunt u op tijd de afvalzak
verwisselen.

TOM 
COMMUNICEERT
Door het communicatie- 
systeem van TOM is het mogelijk 
om een e-mail te ontvangen 
wanneer de bak vol is of de TOM 
onderhoud nodig heeft.

AUTOMATISCHE
KLEP
De klep gaat automatisch open 
zodat uw klant zijn handen 
vrijhoudt. Hij kan daarnaast wor-
den geprogrammeerd om
open te blijven staan bij drukte.

STATUS-
INDICATOR
Met de makkelijk af te
lezen statusindicator van TOM 
weet u altijd wat de stand van 
zaken is.

BEWEGINGS-
SENSOR
TOMs bewegingssensor 
registreert wanneer er iemand 
aankomt en opent de klep 
automatisch.

Dankzij een sensor kan TOM u laten weten wanneer
er een rustige periode is (30 minuten of meer passeren
zonder toenadering). TOM gebruikt die tijd om het afval
samen te persen en houdt het afval onder druk. Daardoor 
neemt de totale hoeveelheid afval die TOM aankan toe.

TOM valt op, maar niet door het geluid. Het
geluidsniveau bedraagt maximaal 54 dB.

TOM is een echt ORWAK-product. Het ontwerp is 
sterk,betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. TOM 
is gemonteerd op wielen voor eenvoudige reiniging.

TOM heeft een moderne en duurzame afwerking 
die het in elke omgeving zeer goed doet. Maar als u 
hem de kleuren en het ontwerp van uw huisstijl wilt 
geven, is hij makkelijk te personaliseren!

Bak is 0%–24% vol.

Bak is 25%–49% vol.

Bak is 50%–74% vol.

Bak is 75%–99% vol.

En blauw indien de afvalzak vol is.

Wanneer de klep dicht zit en het afval wordt
samengeperst, gaat er een geel licht heen en 
weer.

INTELLIGENTE 
INSTELLING

STIL

WEINIG ONDERHOUD

MAKK ELIJK TE  
PERSONALISEREN

TOM is de perfecte keuze voor plaatsen 
waar veel mensen samenkomen. Als er een lange 
wachtrij staat en er veel te doen is, laat u uw personeel 
liever geen tijd besteden aan het controleren en legen 
van afvalbakken.

TOM DOET HET 
GOED ONDER DRUK

TOM KAN AAN HET WERK BIJ:

  Restaurants, cafés en cafeteria’s
  Luchthavens, treinstations en transportcentra
  Arena’s en attractieparken
  Recyclingcentra van supermarkten
  Winkelcentra en promenades

       AFMETINGEN

BREEDTE DIEPTE HOOGTE   TRANSPORT-
HOOGTE        

  GEWICHT VAN 
MACHINE    VERMOGEN  PERSVERHOUDING

595 mm 722 mm 1500 mm 1620 mm inclusief kruk 112 kg 100-240 V, 50/60 Hz Maximaal 7:1

OPSLAGRUIMTE
De opslagruimte bestaat in twee versies.
U kunt kiezen of u hem aan de voorkant of
de achterkant wilt legen.

 MAKK ELIJK AF TE LEZEN 
STATUSBALK
TOMs status is onmiddellijk te zien.  
Groen voor normale werking en klaar voor 
gebruik.



ORWAK.NL ORWAK.BE

SULO BELGIUM NV/SA 
Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com 

SULO NEDERLAND BV
Beneluxstraat 4
6014 CC Ittervoort
NETHERLANDS
Phone: +31-800 5425 055
E-mail: compacting@sulo.com 

TOM 
AANBIEDINGEN 
NOG MEER
MET OPTIES

1. AFVALZAK-TROLLEY
Voor eenvoudig transport van de volle 
afzakken uit de TOM.

2. TRAY-HOUDER
Robuuste en gemakkelijk te be-
vestigen metalen tray-houder..

3. TOM JUNIOR
Een speciale versie van TOM be-
dekt met stijlvolle houten planken 
en met de totale hoogte terugge-
bracht tot slechts 1315 mm .

4. TOM CONNECT
M2M communicatiedienst
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