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NO JOPAS OLIKIN KUUMA KESÄ !! 

TOMRA
PULLOVIESTI   

01 2018

Tomralla on tärkeä rooli muovipakkausten 
kierrätyksessä  johtavana palautusjärjestelmien ja 
lajittelulaitteistojen kehittäjänä ja valmistajana. 
Tyhjien juomapakkausten lisäksi TOMRAn 
laitteilla lajitellaan myös muita arvokkaita 
luonnonvaroja ruoka- ja kaivosteollisuudessa, 
jonka avulla saadaan tehostettua raaka-aineiden 
käyttöä ja vähennettyä merkittävästi hävikkiä sekä 
turhaa prosessointia. 

TOMRA kehittää jatkuvasti 
pullonpalautusjärjestelmiään, jotta tyhjien 
juomapakkausten lajittelu ja kierrätys olisi 
helpompaa ja sitä kautta myös tehokkaampaa. 
Viimeisimpänä Tomra on lanseerannut markkinoille 
uudistetun ja entistäkin ylivoimaisemman 
MultiPac2-taustalaitteiston.

TOMRA toimii aktiivisesti ympäristön hyväksi 

Nykyään vain 2% maailman 
muovipakkauksista 

kierrätetään ja 32% 
päätyy maailman 
meriin ja muualle 
luontoon. Joka päivä 
5 – 10 miljoonaa tonnia 
muovia kulkeutuu 
mereen, joka tarkoittaa 

15 tonnia muovia joka 
minuutti !

Juomakauppa kävi myös kuumana - panimoilla oli jopa niin kiire, 
että tietyt tuotteetkin paikoitellen loppuivat !

Tomran automaatteihin palautui vuoden 2018 touko – elokuun aikana yli 
10% enemmän juomapakkauksia (lisäys 54 miljoonaa kpl) kuin kesällä 
2017 ! Suuren palautusvolyymin takia myös pullonpalautusautomaatit 
olivat lujilla – Tomra selvisi lisääntyneestä ylläpidon tarpeesta kuitenkin 
mallikkaasti. Kiitos koko Tomran huoltotiimille hyvästä työstä ja 
venymisestä kiireisenä aikana.

   TOMRA MUKANA TAISTELUSSA    
   YMPÄRISTÖMME HYVÄKSI

   TOMRA PANOSTAA KIERRÄTYKSEEN 

Tomran kehittämillä laitteilla lajitellaan myös sekajätteiden joukosta uusio- ja ener-
giakäyttöön kelpaavat materiaalit. 

Kohta merissä on enemmän muovia kuin kaloja – 
ellei toimiin ryhdytä välittömästi ! 

osallistumalla 
toimenpiteisiin 
ja tapahtumiin, 
joilla kannnustetaan 
vastuulliseen 
toimintaan, muovin 
uudelleenkäyttöön 
sekä estetään muovin 
ajautumista luontoon. 
Kesällä 2018 TOMRA osallistui 
pääsponsorina tutkimusmatkalle 
Pohjoisen Tyynen Valtameren yli. Myös 
Tomran henkilökuntaa osallistui eXXpedition North Pacific purjehdukselle, 
joka sai osakseen suurta kansainvälistä huomiota.

Tomra tehostaa myös asiakastuen palveluita entisestään. Yhä useammin 
saamme ratkaistua ongelmat nopeasti ja ympäristöä säästäen joko 
puhelimitse tai etäyhteyksiä käyttäen. Samalla saadaan lyhennettyä 
käyttökatkoksia ja vähennettyä huoltokustannuksia.

TOMRAn pullonpalautusjärjestelmien kautta kerätään vuosittain 35 
miljardia tyhjää juomapakkausta uusiokäyttöön ja kierrätettäväksi. Tämän 
lisäksi Tomran kehittämiä tunnistusmenetelmiä käytetään laajasti myös 
ruoka- ja kaivosteollisuudessa. Tomran laitteiden avulla saadaan näin 
tehostettua maapallomme rajallisten ja arvokkaiden luonnonvarojen käyttöä 
vähentäen samalla hävikkiä. 
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UUSI MULTIPAC 2 – PARASTAKIN PAREMPI!

Uusi MultiPac2 vähentää tyhjennyksiä, 
työkuormaa, laatikkokuluja, pesun- ja 
tilantarvetta sekä sähkönkulutusta. Kaikki 
nämä yhdessä vähentävät pullonpalautuksen 
käyttökustannuksia.

Uusi MultiPac2 lisää yhdessä T9-automaatin 
kanssa asiakastyytyväisyyttä mahdollisimman 
katkeamattoman toiminnan ( Uptime ) ansiosta. 
Samalla henkilökunta saa runsaasti lisäaikaa 
asiakaspalveluun ja esillepanotyöhön.

T-9 automaatissa puhdistusta vaativat kohteet on  
sijoitettu kriittisen roiskealueen ulkopuolelle.

Jonot pois - Tyytyväinen asiakas 
          
Paras Uptime. Säiliöiden täyttymiset, likaantumisesta johtuvat 
toimintahäiriöt ja ennakoivan ylläpidon laiminlyönti aiheuttavat 
katkoksia pullonpalautuksessa. Tomralla on ylivoimainen ratkaisu 
maksimaalisen toiminta-ajan saavuttamiseen (Uptime).

Puhtain automaatti. Tomran T-9 automaatissa on ainutlaatuinen 
avoin laiterakenne. Tomra on myös ainoana laitevalmistajana 
onnistunut sijoittamaan puhdistusta vaativat tunnistuspinnat 
kriittisen roiskealueen ulkopuolelle. Lisäksi Tomran 
syöttökuljettimen muotoilu estää pakkauksen kieppumisen ja 
juomajäämien roiskumisen. Näiden ominaisuuksien ansiosta 
Tomran automaatit pysyvät puhtaampina ja puhdistustarve on 
huomattavasti muita palautusautomaatteja pienempi.

Toimivimmat taustalaitteistot. Myös Tomran uudistetut 
taustalaiteratkaisut ja tehokkaammat puristimet yhdessä 
T-9 automaatin kanssa vähentävät katkoksia mahdollistaen 

maksimaalisen toiminta-ajan (Uptime). Tomran kehittämä 
VibraSort-toiminto estää pakkausten jumiutumisen 

lajitteluvaiheessa ja säiliöiden täyttymisastetta 
ilmaisevat uudet ultaräänianturit ovat vähemmän 

likaherkkiä. 

Kulut pois – Tyytyväinen kauppias
          

Tehokkaampien puristimien ansiosta säästetään 
laatikkokuluissa, kun säiliöihin mahtuu enemmän 

pakkauksia. Henkilöstökuluissa säästetään, kun 
tyhjennysvälit harvenevat eikä säiliöitä tarvitse 

enää käydä ravistelemassa. Myös käyttökatkosten 
ja puhdistustarpeen väheneminen säästää 
henkilöresursseja sekä muita työkustannuksia. 
Asiakaspalvelukin paranee henkilökunnan 
pullohuoneessa käyntien vähentyessä! 

          
Maksimaalinen Uptime = Tyytyväisimmät 

asiakkaat + Matalimmat ylläpitokulut!

TYYTYVÄINEN ASIAKAS 
OSTAA ENEMMÄN

Jo ennestään ylivoimainen Tomra 
MultiPac on päivitetty usealla uudella 
ominaisuudella, jotka helpottavat 
pullonpalautuksen ylläpitoa entisestään. 
Uusi MultiPac 2 vähentää myös 
käyttökustannuksia merkittävästi.

Toimimaton pullonpalautus ärsyttää asiakkaasi jo ennen 
ostoksia – tyytyväinen asiakas ostaisi enemmän!

VIDEO:  
TOMRA Flow 

Technology
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eXXpedition miehistö purjehti Sea Dragon tutkimuslaivalla Tyynen Valtameren ros-
kalautalle (Great Pacivic Garbage Patch) Hawaiin Oahu’sta Kanadan Vancouveriin  
ja sieltä edelleen Seattle’en.

ENNAKOI TULEVA TILANNE !

Yksilöidyt täyttymishälytykset ja ilmoitukset laitteiston 
tapahtumista ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla turhat käynnit 
pullohuoneessa voidaan välttää. TOMRA Notify&Assist-
aplikaatio kertoo kaiken oleellisen pullonpalautuksen 
tapahtumista, jolloin pullohuoneessa käydään vain, jos siihen 
on tarvetta. Täyttymistilanteen lähestymisen N&A kertoo jo 
ennakkoon.

TOMRA MUKANA TAISTELUSSA MERIEMME PUOLESTA
Kesällä 2018 TOMRA toimi pääsponsorina eXXpedition North Pacific purjehduksella. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
muovijätteen kulkeutumisesta luontoon ja sen tuhoisista vaikutuksista maailman meriin, valistaa muovin aiheuttamista 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä edistää tieteellistä tutkimusta.

T9-automaatin kosketusnäytöltä voi mm. tarkistaa uuden 
MultiPac2- taustalaitteiston säiliöiden täyttöasteen yhdellä 
hipaisulla. Jos säiliön vaihtoajankohta on lähellä, voidaan 
vaihdot ennakoida esim. vuoron vaihtuessa. 

Säiliökohtaisen täyttöasteen saa 
näkyviin hipaisemalla T9-au-
tomaatin kosketusnäyttöä. 

Automaatin tilan, säiliöiden täyttymisasteen, palautusvolyymit, 
puhdistusvälit, yms. saa näkyviin älypuhelimeen, tablettiin tai 
pc:lle reaaliajassa.

Image © eXXpedition 

VIDEO: 
eXXpedition 

The Great Pacific 
Garbage Patch
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OY TOMRA AB 

Elannontie 5
01510 Vantaa
Puh: 09-825 48 20
www.tomra.fi 

TOMRA KESKUSHUOLTO: 
ma-pe klo 8-21
la klo 8-18
su klo 12-18

09-825 48 230

huolto@tomra.com
myynti@tomra.com

Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

TOMRAn keskus-
huoltoon soitat normaa-
lin puhelun hinnalla! 

Muistattehan ilmoittaa 
asiakasnumeronne sekä 
huoltoa kaipaavan laitteen 
sarjanumeron,  kun tilaatte 
huollon. 
 
Tiedot löytyvät laitteisiin 
kiinnitetyistä tarroista   
(Katso kuva vasemmalla.)

Joulurauhaa ja 
menestystä 
vuodelle 2019!

   TOMRAN ASIAKASTUKI PELASTAA!

Tomran asiakastuki palvelee kaikkia Tomran 
asiakkaita pullonpalautukseen liittyvissä asioissa, 
ensisijaisesti puhelimitse neuvoen ja etäyhteyksiä 
käyttäen. Joulukuusta 2018 lähtien työskentelemme 
kahdessa vuorossa varmistaen ammattitaitoisen 
asiakaspalvelun kaikkina huollon aukioloaikoina, 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tehokkaiden työkalujen ja toimivien etäyhteyksien 
avulla Tomran asiakastuki kerää jatkuvasti paljon 
arvokasta tietoa laitteiston toiminnasta, nopeuttaen 
mahdollisten virhetilanteiden ratkaisua. Etäyhteyksiä 
käyttäen päivitämme myös uusimmat panttitiedot 
palautusautomaatteihin, sekä noudamme palautustiedot 
Palpan hyvityksiä varten. Etänä voimme esimerkiksi 
tarkastaa myös tunnistusyksiköiden lasipintojen puhtauden 
ja neuvoa puhelimitse puhdistustoimenpiteissä. 

Tomran ylläpitosopimusasiakkaille (muu kuin Tomra Light) 
kuuluu kattavampi puhelintuki- ja etäseurantapalvelu, 
jonka avulla tarkkailemme pullonpalautusjärjestelmää 
myös pidemmällä aikavälillä. Tomran sopimusasiakkaiden 
seurantaan liittyen otamme yhteyttä myymälään muun 
muassa kun automaatti on ollut pois käytöstä yli tunnin, jos 
etäyhteys ei toimi tai jos laitteistossa havaitaan toimintaa 
haittaavaa likaa.

Tomran asiakastuessa teitä auttaa ja neuvoo seitsemän raudanlujaa ammat-
tilaista. Alarivi vasemmalta: Reetta Rissanen, Pirkko Halonen, Teemu Tuovinen 
ja Timo Vuorinen. Ylärivi vasemmalta: Eva-Lena Pått, Team Leader Sami Saari 
ja Kimmo Turunen

Autamme veloituksetta kaikkia Tomran asiakkaita laitteiston 
normaaliin käyttöön liittyvissä pulmissa (esimerkiksi 
kuittirullan vaihto tai juomapakkausten tunnistusongelmat).  
Vaativammatkin ongelmat saadaan useimmiten ratkaistua 
puhelimitse tai etäyhteyksien avulla, eikä myymälään tarvitse 
lähettää huoltomiestä paikalle. Tällöin veloitamme ainoastaan 
yhden työtunnin, jolloin asiakas säästää huoltokuluissa ja saa 
laitteiston nopeammin toimintakuntoon. Etähuolto kuuluu 
Tomran ylläpitosopimukseen.


