GREENUP
SPECIAAL VOOR SCHOLEN
De Greenup is een automaat voor de inname van PET-flesjes en
blikjes. De automaat is uit te breiden met een SoftDropTM-container
zodat ook glazen flessen veilig ingeleverd kunnen worden.
Zodra scholieren een verpakking inleveren kunnen zij hiervoor
een beloning ontvangen. Binnen de automaat zijn diverse
functionaliteiten aanwezig om uit te kiezen, zoals een kortingsbon of
een spaarprogramma. Het grote touchscreen kan gebruikt worden
voor verschillende doeleinden zoals het promoten van de prijzen of
het aankomende schoolfeest.

•

Vrijstaande automaat met interne opslag

•
•
•
•

Geheel te personaliseren met eigen design
Ingeleverde items zijn hoogwaardig te recyclen
Recyclingactiviteit kan worden gedeeld op social media
Sparen in de vorm van punten of kortingsbonnen

ZWERFAFVAL VERMINDEREN

EDUCATIEF CONCEPT

BELONING VOOR RECYCLEN

Door het aanbieden van een beloning
is het mogelijk om tot 98% van de
drankverpakkingen retour te nemen. De
automaat draagt ook bij aan het terugdringen van zwerfafval op de zogenaamde
snoeproutes.

Vanwege de milieuvoordelen heeft de
Greenup een educatieve waarde.
Scholieren maken op een praktische wijze
kennis met recycling. De automaat
beschikt over een groot touchscreen dat
geschikt is voor leerdoeleinden.

Hoewel elk soort beloning te koppelen is
aan de Greenup is het spaarprogramma het
meest populair. Hiermee krijgen leerlingen
punten voor het inleveren van verpakkingen, die zij op een later moment weer
kunnen inwisselen.

GREENUP
Afmetingen

Opslagcapaciteit (gemiddelde aantallen)
OPSLAG BOVENZIJDE (1)
802 mm

950 mm

380 blikjes (0,33l)
240 PET-flesjes (0,5l)
90 PET-flessen (1,5l)

1285 mm

1841 mm

OPSLAG ONDERZIJDE (2)

804 mm

Specificaties
Gewicht: 260 kg
Vloeroppervlak: 0,76 m2

ZAKKENREK

SOFTDROPTM (OPTIONEEL)

520 blikjes (0,33l)

400 glazen flesjes (0,25l)

350 PET-flesjes (0,5l)

300 glazen flesjes (0,33l)

150 PET-flessen (1,5l)

200 glazen flesjes (0,5l)

Glas NVT

100 glazen flessen (1l)

Gebaseerd op containergrootte: B:600 x D:800 x H:850 mm

Verpakkingsspecificaties

Snelheid

Werkingsomstandigheden

Elektrisch

Verbinding

Materiaalsoorten
PET, blik en glas
(geen compactie)

Herkenning van
vorm en barcode
Tot 15 verpakkingen
per minuut

Relatieve luchtvochtigheid
Maximum 90%

Stroomverbruik
Greenup: Stand-by 50W, max. 70W
Greenup SoftDropTM: Stand-by
50W, max. 300W

LAN (Ethernet TCP/IP)
3G/4G/5G

Glazen flessen kunnen
geaccepteerd worden met
de SoftDropTM-container
(optioneel)

Temperatuur
0°C tot +40°C
De automaat is ontworpen
voor indoor gebruik

Stroomverzieningen
100–240 V AC, 50/60 Hz, min 10A
Enkelfase met randaarde

Verpakkingsafmetingen
Diameter 50-115 mm
Hoogte 80-380 mm

Configuratie

Herkenning

Interactie

Kleuren

Vrijstaande automaat
Leging aan voorzijde

Vormherkenning
Barcodeherkenning

21.5’’ touch display

Decal voorzijde: RAL 9011
Kabinet: RAL 7042

Voorzien van zakkenrek
Optioneel met SoftDropTM

Resolutie
WSUVGA+(WSUGA/HDTV)
1080x1920
Ondersteunende kleuren
16.7M (RGB 8-bits)
Gebruiksinstructie op display

Accessoires
RFID-kaartlezer*
Magnetische kaartlezer*
NFC-lezer*
Geschikt Electronic Receipt (POS)*

voor werkin

*Optioneel

Geschikt voor werking met TOMRA Connect
• Controle
		 - Fleet Management overzicht
		 - Store Control app
		 - Receipt Control service
• Statistieken
		 - Rapportages
		 - Statistieken
		 - Gepersonaliseerde analyses		

• In-store Marketing
		 - Promoties op het display
		 - Coupon aan statiegeldbon
		 - Donatie via het display
• Klantenbinding
		 - TOMRA ReAct loyaliteitsprogramma
		 - Koppeling eigen loyaliteitsprogramma

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 emballage-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.
TOMRA Systems B.V.
Laan van Malkenschoten 80
7333 NP Apeldoorn
Tel: +31 55 599 8844
Fax: +31 55 599 8880
info@tomra.nl
www.tomra.nl

