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  TOMRALLA MENEE LUJAA 
- ASEMA MAAILMALLA 
VAHVISTUU EDELLEEN
Asiakkaamme ovat havainneet uusien tuotteidemme 
toiminnallisen ylivertaisuuden ja  kiistattomat säästöt myymälän 
työmäärässä ja kustannuksissa. Kysyntä onkin tällä hetkellä 
ennätyksellisen korkealla. 

Vuoden kolmas neljännes oli TOMRA Collectionissa historian 
paras ja vauhti jatkuu. Tällä hetkellä tuotantoa ajetaan kolmessa 
vuorossa seitsemänä päivänä viikossa (24/7). TOMRAn asema 
perinteisillä markkinoilla on vahva ja osuutemme Saksan ja 
Ruotsin suuressa vaihtobuumissa on merkittävä. 

Uusi markkina Euroopassa on Liettua, jossa pantillisten 
juomapakkauksien kerääminen aloitetaan helmikuussa 2016. 
Asennukset Liettuassa ovat alkaneet ja TOMRA toimittaa kaikki 
Liettuan noin 1000 automaattia. 

Myös Suomessa TOMRAn uusin innovaatio T-9 
palautusautomaatti on ollut jättimenestys! Vajaassa kahdessa 
vuodessa T-9 automaatteja myyty jo lähes 300 kpl yhdessä eri 
taustalaitteistojen kanssa. 

TOMRAn kehittämää, ainutlaatuista TOMRA Flow 360-asteen 
tunnistusteknologiaa on alettu hyödyntämään laajemmin myös 
teollisuudessa käyttöön. Paperinkeräys Oy:n käsittelylaitokseen 
Lahdessa on asennettu marraskuussa TOMRA Depot-
laskentajärjestelmä, jossa nopea ja luotettava TOMRA Flow-
teknologia tulee oikeuksiinsa.

Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme edelleen Teitä 
asiakkaitamme kuunnellen. Kiitämme luottamuksestanne ja 
lupaamme olla sen arvoisia nyt ja tulevaisuudessa.

SELLOSSA ON HELPPO KIERRÄTTÄÄ !
Kauppakeskus Sello, K-Citymarket ja Prisma tekivät merkittävän 
ympäristöteon kun TOMRAn suunnittelema kierrätyspiste 
asennettiin Sellon pullonpalautusaulaan. Myös asiakkaat ottivat 
helpon palvelun kiitollisina vastaan ja ovatkin ahkerasti tuoneet 
kierrätettävää pienelektroniikkaa uuteen keräyspisteeseen.

”Sellossa  kierrätyspisteen sijoittaminen pullonpalautuksen 
yhteyteen oli todella onnistunut ratkaisu ja se on saanutkin 
runsaasti kannustavaa palautetta asiakkailtamme . Palautuneen 
materiaalin suuri määrä yllätti meidät ja onkin hienoa huomata 
Sellon olevan nyt merkittävä osa kuluttajille järjestettyä 
kierrätysketjua,” toteaa kauppakeskus Sellon kiinteistöpäällikkö 
Olli Paunola.

Alla listaus Sellon kierrätyspisteeseen ½-vuoden aikana 
palautetuista materiaaleista. Kierrätysjakeita on yhteensä 
palautettu lähes 15 m3 eli n. 7 tonnia! Yksittäisten 
kierrätystapahtumienkin määrä on valtava – monikohan tuli 
Selloon ihan kierrätyksen helppouden takia??

  Yhteensä (tilavuus)
Paristot 13 tynnyriä á 120 litraa 1,56 m3 
EL-lamput 14 laatikkoa á 120 litraa 1,68 m3

Loisteputket 6 laatikkoa á 160 litraa 0,96 m3

Mustekasetit 3 laatikkoa á 120 litraa 0,36 m3

SER-sähkölait. 12 lavaa á 860 litraa 10,32 m3

Kännykät  245 kpl                
Yhteensä  n. 15m3 / n.7000 kg !

Kauppakeskus Sellon kierrätyspisteeseen palautetut jakeet touko-marraskuu 2015 (6 kk):
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UUSI TOMRA DEPOT - TUNNISTUSNOPEUTTA NYT MYÖS  
TEOLLISUUDEN KÄYTÖSSÄ

ALEPA AURINKOLAHDEN T-9 JA EASYPAC - HUIPPUKONE

TOMRA Flow 360 asteen tunnistus on osoittautunut 
ainutlaatuiseksi nopeutensa ja lukutarkkuutensa ansiosta. Tämän 
seurauksena alunperin pullonpalautusautomaatille kehittämää 
TOMRA Flow-teknologiaa on hyödynnetty myös erilaisissa 
teollisuuden sovelluksissa. 

TOMRA Depot laskenta-asema on marraskuussa 2015 otettu 
käyttöön Paperinkeräys Oy:n käsittelylaitoksessa Lahdessa. 
TOMRA Depot tunnistaa, laskee ja lajittelee koneellisesti mm. 
myymälöistä ja ravintoloista Palpan manuaalisäkeissä palautuvat 
pantilliset tölkit ja kierrätysmuovipullot (KMP). Depot-
järjestelmän ansiosta juomapakkauksista maksettavat hyvitykset 

saadaan tilitettyä asiakkaille oikeamääräisinä viipymättä, samalla 
kun pakkausmateriaalit erotellaan eri jakeisiin uudelleenkäyttöä 
varten. TOMRA Depot-järjestemiä on toimitettu ensimmäisen 
vuoden aikana jo yli 50 kpl eri puolille Eurooppaa ja 
Pohjois-Amerikkaan.

Alla olevissa kuvissa Paperinkeräys Oy:lle Lahteen toimitettu 
TOMRA Depot laskentalaitteisto testiajossa. TOMRA Depot  
kykenee käsittelemään ja yksilöimään pakkauksia jopa 160 kpl 
minuutissa! Sama TOMRA Flow-tunnistustekniikka on käytössä 
TOMRAn T-9 automaateissa.

Alepa Aurinkolahden pienehkön myymälän taustatilat olivat 
tilankäytöllisesti erittäin haastavat. Syvyyttä järjestelmällä 
toivottiin olevan maksimissaan 1,5 metriä ja leveyttä noin 4 
metriä.

Suunnitteluvaiheessa oli useampia vaihtoehtoja, mutta 
järjestelmää oli vaikea saada sovitettua tiukkaan tilaan. Easypac-
taustalaitejärjestelmä taipui kuitenkin annettuun tilaan varsin 
helposti ja tilaakin jäi.

Kahden kuukauden käyttökokemuksen jälkeen  Alepa 
Aurinkolahden apulaismyymäläpäällikkö Tia Palokas kommentoi 
lyhyesti: ”Huippukone”. Tian mukaan sekä asiakkaat, että 
henkilökunta ovat olleet eritääin tyytyväisiä järjestelmään. 
Myymälän asiakkaat ovat arvostaneet automaatin nopeutta ja 
selkeää käyttöä. Henkilökunta arvostaa helppoutta.
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T-63 DUAL / SINGLE /TRISORT – TILATEHOKKAAT SISARUKSET

MYYMÄLÄLLE MAKSETTAVAT HYVITYKSET PÄHKINÄNKUORESSA

TOMRA on ylivoimainen myös pienempiin myymälöihin 
suunnitelluissa palautusjärjestelmissä.  

TOMRA T-63 mallisto tarjoaa tehokkaan ratkaisun eri kokoisiin tiloihin myös silloin, 
kun erillistä pullohuonetta ei ole. Kaikissa T-63 automaateissa on sisäänrakennettu 
puristin tölkeille ja kierrätysmuovipulloille (KMP). Sopiva T-63 malli valitaan 
käytettävissä olevan tilan ja palautusvolyymin mukaan.

PALPA maksaa pantti- ja käsittelykorvaukset kierrätysjärjestelmiin 
rekisteröityneille palautuspisteille. Palautustilitykset luodaan ja 
kirjataan joka kuukauden 15. ja viimeinen päivä.

Automaattipalautukset hyvitetään säiliöraportin (kuittinumeron) 
perusteella, ei kuljetusyksikössä olevan tarranumeron perusteella. 
Yksilöintitietona toimivat yhdessä kuitin numero, kuitin päivämäärä ja 
laitenumero. 

Jotta palautustieto siirtyy säiliöraportille, on palautusautomaatti 
kuitattava aina kun automaatin säiliö on täynnä. Säiliöraportti ja siinä 
olevat tiedot tallentuvat automaatin muistiin, josta laitevalmistaja 
noutaa tiedon ja toimittaa sen edelleen PALPAlle sähköisessä muodossa. 
PALPA suorittaa tilitykset palautuspisteen ilmoittamalle pankkitilille 
eräpäivänä automaattisesti. Paperiset säiliöraportit voidaan säilyttää 
mahdollisten epäselvyyksien varalta. Vaikka paperinen säiliöraportti 
jäisi tulostumasta, säiliöraportin tiedot välittyvät kuitenkin sähköisessä 
muodossa PALPAlle.

Automaattipalautusten hyvitykset edellyttävät myymälältä toimivaa 
linjayhteyttä palautusautomaatin ja laitevalmistajan välillä. Mikäli 
linjayhteys ei toimi, jäävät myös ohjelmapäivitykset tekemättä, eikä 
automaatti tunnista uusia pantillisia pakkauksia.

Palautusautomaatin poistuessa käytöstä on palautuspisteen 
huolehdittava, että laitteeseen kertyneet palautustiedot on kuitattu 
säiliöraportille ja noudettu laitevalmistajan toimesta ennen kuin 
palautusautomaatti poistuu käytöstä. Mikäli laite poistetaan käytöstä 
ilman em. toimenpiteitä, jää hyvitykset viimeisistä palautuksista 
saamatta. Laitevalmistajalle tai PALPAlle tulee ilmoittaa etukäteen 
palautusautomaatin käytöstä poistumisen. 

T-63 Dual ja Single automaatit on saatavilla
joko edestä tai takaa tyhjennettävinä.

Ylhäällä TOMRAn T-63 Single
ja SoftDrop Free-yhdistelmän

tilantarve on alle 2m2 laitteen
kapasiteetista tinkimättä.

T-63 Trisort automaatti 
ei tarvitse erillistä 
pullohuonetta, jolloin sen 
sijoittelumahdollisuudet ovat
lähes rajattomat. Trisortin sisällä
keräilyvaunu, ks. kuva oikealla.

BOTTLE CAN 
IMAGE
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Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

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
www.tomra.fi
myynti@tomra.com

TOMRAn keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla! 

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

Tänäkin vuonna Tomra lahjoittaa kaikki 
joululahjoihin varaamansa rahat Punaisen 
Ristin Hyvä Joulumieli-keräykseen 
kotimaan lapsiperheiden hyväksi.


