
FLOW TECHNOLOGY TM

RECONHECIMENTO 360
Tomra Flow TechnologyTM é a primeira tecnologia do 
mundo a incorporar um sistema de reconhecimento 
instantâneo 360 graus, em uma máquina receptora
de vasilhames.

Características Flow Technology TM

Mais rápida: Detecção de códigos de barras e marcas de 
segurança em forma instantânea.
Multiforma: Permite administrar e receber vasilhames, 
impossíveis de serem reconhecidas com outras tecnologias.
Mais Confiabilidade: Tecnologia de última geração.
Mais limpa: Seu design inteligente e interfaces intuitivos, 
reduzem e simplificam a necessidade de limpeza.
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