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UUSI TOMRA -  MARKKINOIDEN PIENIMMÄT 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET !

TOMRA
PULLOVIESTI   

01 2019

Tomra-konsernin molempien liiketoiminta-
alueiden– Tomra Collection ja Tomra Sorting 
– toiminta tähtää luonnonvarojen säästämiseen 
sekä niiden tehokkaaseen käyttöön. Maailman 
on pakko siirtyä kohti tehokasta kiertotaloutta ja 
lopettaa järjetön luonnonvarojen tuhlaaminen. 
Muoviroskan määrä valtamerissä on valtava 
ja ainostaan ihmisten välinpitämättömyyden 
aiheuttamaa. Ihmisen luontaisen 
mukavuudenhalun takia kierrätyksen on oltava 
kuluttajille mahdollisimman helppoa. Tomra 
on vahvasti mukana kehittämässä järjestelmiä 
ja uutta teknologiaa kohti  kestävämpää 
tulevaisuutta. 

Vuosi 2018 oli Tomra-konsernille jälleen 
ennätyksellinen. Liikevaihto nousi 16 % ollen 
8.596 MNOK (n. 870 MEUR). Liikevaihto jakautuu 
tasan molempien liiketoiminta-alueiden kesken ja 
tulevaisuuden näkymät ovat huikeat. 

Tomra on liittynyt The Alliance to End Plastic Waste (AEPW) järjestöön, jonka 
tavoitteena on vähentää muovijätteen määrää ympäristössä. AEPW on sitoutunut 
lahjoittamaan 1,5 miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteen 
saavuttamiseksi. Järjestön jäseninä on Tomran lisäksi jo yli 30 eri alan yritystä, 
mm. Henkel, PepsiCo ja P&G.

Tomran uudet tekniset ratkaisut mahdollistavat alan pienimmät 
käyttökustannukset. Henkilökunnan käynnit / työkuorma pullohuoneessa 
ovat ylivoimaisesti suurin kuluerä pullonpalautuksen elinkaaren 
aikana.  Oikein mitoitettu Tomra-laitteisto yhdessä ammattitaitoisen 
ennakoivan huollon kanssa on paras vakuutus sille, että myymälän omat 
työkustannukset pullonpalautuksessa ovat - ja pysyvät pieninä. 
Esimerkkilaskelmassa on verrattu Tomran vanhaa ja uutta laitteistoa 
keskenään, vuotuisen volyymin ollessa 750.000 juomapakkausta. 

TOMRA ON VAHVASTI MUKANA 
ILMASTONMUUTOKSEN 
PYSÄYTTÄMISESSÄ  

THE ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE 

Tomran palautusautomaatteja 
on jo nyt käytössä eri puolilla 
maailmaa yli 83.000 kpl. 
Juomapakkausten kierrätys on 
suunnitteilla useilla markkinoilla, koska 
pantillisen kierrätysjärjestelmän edut ja tehokkuus ovat kiistattomat. 
Useat maat suunnittelevat pantillisen juomapakkausjärjestelmän 
käyttöönottoa lähivuosina muovijäteongelman ratkaisemiseksi.  
Vielä tämän vaalikauden aikana Skotlannissa aloitetaan pohjoismaisen 
mallin mukainen pantillisten juomapakkausten kierrätys.  

Tomran uusi T-70 tuoteperhe tuo Tomra FlowTM 360 asteen 
tunnistustekniikan myös pienempään automaattiluokkaan. 
Ensimmäiset T-70 Dual ja TriSort pilottiasennukset ovat jo meneillään 
ja toimitukset tehtaalta alkavat kesän jälkeen.

FAKTA HOMMA



Tyylikäs asennus
seinän läpi

Puhtain palautus
Helpoin puhdistaa

Tehokkaat

erillispuristimet

Pisin tyhjennysväli

Toimenpiteiden ohjaus

Ei väliravistuksia

Liikuteltava SoftDrop
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Puhdas ja nopea Tomra Flow™ 360-asteen tunnistustekniikka, 
tehokkaimmat puristimet, tyhjennys pullohuoneen puolelta, 
täyttymistason seuranta, suuri kosketusnäyttö ja Tomran 
korkea laatu. 

Muiden muassa näillä ominaisuuksilla uusi T-70 Dual on 
monipuolisin ja kustannustehokkain ratkaisu pullonpalautukseen 
palautusvolyymin ollessa kokoluokassa 200-600.000 pakkausta 
vuodessa.

T-70 DUAL – PARAS RATKAISU TILAN JA AJAN 
TEHOKKAASEEN KÄYTTÖÖN!

Monikäyttöinen suuri kosketusnäyttö. Avoin laiterakenne – vähän likaantuvia pintoja.                      Täyttymistason seuranta näytöllä.

T-70 Dual on toimintavarmin laite market-kokoluokan myymälöihin. 
Puhdas palautustapahtuma ja helppo puhdistus, mahdollisimman 
katkeamaton toiminta sekä tehokkaat puristimet vähentävät 

pullonpalautukseen kohdistuvaa työkuormaa todella merkittävästi.   
Ja tämä kaikki on samalla avain parhaaseen asiakastyytyväisyyteen.

K-MARKET RUOKAPADAN T-70 DUAL 
PILOTTI ON OLLUT SUURI MENESTYS!

Automaatin uusiminen on tuonut mukanaan runsaasti positiivista palautetta sekä 
asiakkailta että henkilökunnalta. Selkeä, helppokäyttöinen ja nopea automaatti on 
todellakin asiakkaiden mieleen.

’’Henkilökunta ihan kiitti minua hankinnasta. Emme olleet uskoa, kuinka 
vähän automaatti voi vaatia huomiota - ja kuinka helppoa automaatin puhdistus 
onkaan. Osin pullonpalautukseen sidottu kausityöntekijä jää nyt valitettavasti 
työllistämättä – niin suuri vaikutus tällä uudella automaatilla meille on.’’  

Padasjoella K-Market Ruokapadan kauppias Anne Baikov esittelee uutta 
Tomra T-70 Dual-automaattiaan – ja todella mielellään.

K-Market-kauppias Anne Baikov ja 
uusi Tomra T-70 Dual.
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Muuta pullohuoneesi myyntineliöiksi, sillä Tomra T-70 TriSort ei 
tarvitse pullohuonetta. Tekniset ominaisuudet kuten T-70 Dual 
mallissa – mutta tyhjennys ja huolto suoritetaan laitteen etupuolelta.

T-70 TriSort tarvitsee tilaa vain 2m2 ja silti se sisältää kaiken 
tarpeellisen. Pienin tilantarve, suuri kapasiteetti, puhtain 
360-asteen tunnistus, suurin kosketusnäyttö, sisäänrakennettu 
kosteuspyyheteline – ja paljon muuta ”samassa paketissa”.  

T-70 TRISORT – 
PULLOHUONEETON PULLONPALAUTUS ON NYT TOTTA!

Suomen ensimmäinen T-70 TriSort asennetaan kesäkuun alussa 
tiloiltaan pieneen K-Market Manskuun Helsingissä.

Pullohuoneettoman pullonpalautuksen ansiosta myymälän neliöt 
voidaan käyttää tehokkaammin ja saadaan enemmän tuotteita esille 
– sekä lisää myyntiä.

Tyhjennys, puhdistus ja huolto edestä. Lukittava säilytystila tarvikkeille.Integroitu käsipyyheteline.

Suomessa on kahden TOMRA T-9 palautusautomaatin 
+ MultiPac-laiteyhdistelmän kautta palautettu yli 
5 200 000 juomapakkausta vuodessa! Vastaavaa 
palautusmäärää yhden laiteparin läpi ei ole aiemmin 
saavutettu koko maailmassa ! 

MAAILMANENNÄTYS !

Tilantarve vain 2m2

Kosteuspyyheteline

Tehokkaimmat puristimet

Suurin kapasiteetti

Pisin tyhjennysväli

Puhtain palautus
Helpoin puhdistaa

Suurin kosketusnäyttö

Täyttymistason seuranta

1/2-lavakokoiset säkkitelineet

Suuri SoftDrop-säiliö
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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

TOMRAn keskus-
huoltoon soitat 
normaalin puhelun 
hinnalla! 

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

Aurinkoista ja 
lämmintä kesää!

TOMRAN ÄLYKÄS HUOLTO
Tomra kehittää jatkuvasti huoltotoimintaansa 
asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja toivomusten 
mukaan. Haluamme palvella asiakkaitamme entistäkin 
täsmällisemmin, monipuolisemmin ja nopeammin 
sekä tehdä oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan.

Tomra kerää säännöllisesti tietoa sopimusasiakkaidensa 
pullonpalautuslaitteiston toiminnasta sekä mahdollisista 
virhetiloista tai virheen ennusmerkeistä. Asiakastukemme 
havaitsee jo etukäteen mahdolliset häiriöt vain 
minuuttien viiveellä, jolloin voimme välittömästi huoltaa 
laitteistoa linjoja pitkin sekä olla yhteydessä myymälään. 
Toimintakatkokset lyhenevät parhaimmillaan tunteja!

Palautuslaitteistoista kerätty tieto on vain puolet älykkäästä 
huollosta. Toisen erittäin tärkeän osan muodostavat ihmiset, 
joilla on oikea asenne ja proaktiivinen ajatusmaailma.  
Älykäs huolto on osaavan organisaation ja tiedon 
hyödyntämisen lopputulos.

Tomran asiakastuki ratkaisee 47% 
ylläpitosopimusasiakkaiden järjestelmien ongelmista 
etähuollon ja puhelintuen avulla. Seurannan ansiosta jo 
36% kaikista työtilauksista tehdään suunnitellusti tai 
ennakoivasti jo ennen kuin asiakas ehtii ilmoittamaan  
viasta Tomralle.  

Tomran asiakastuki valvoo jatkuvasti laitteistojen toimintaa ja auttaa 
tarvittaessa kaikkia asiakkaitamme ensisijaisesti puhelimitse neuvoen ja 
etäyhteyksiä käyttäen.

Tomran älykkään huollon ratkaisuilla voimme lisätä 
asiakkaiden palautuslaitteistojen toiminta-aikaa lähes 28 000 
tuntia vuodessa.

Etähuollon avulla vähennämme ajokilometrejä  ja säästämme 
ympäristöä, kun CO2 päästöjä syntyy noin 76 000 kg 
vähemmän. Näillä toiminnoilla saamme aikaan todellisen 
lisäarvon sekä asiakkaillemme että ympäristölle.

Puh: 09-825 48 230
Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi
As nro: ___________________  __

Sarjanro: ___________________


