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FAKTA HOMMA
Huomattavia säästöjä uudella 
TOMRA-järjestelmällä
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Tomralle vuosi 2015 oli historiansa paras. Konsernin liikevaihto 
kasvoi 29 % ja oli 6.143 miljoonaa Norjan kruunua 
(n. 687 miljoonaa euroa). Valitsemamme ja 
vaalimamme asiakaslähtöinen toimintastrategia 
tuo tuloksia. Vuonna 2015 Tomra palkittiin 
myös European Business Award palkinnolla. 
Tomra on innovatiivinen ja johtava 
uusien teknologioiden kehittäjä. Tomran 
kehittämän kameratekniikkaan perustuvan 
Flow-teknologian avulla saavutetaan 
ainutlaatuisia etuja, joita perinteisellä 
lukutekniikalla ei pystytä saavuttamaan. 
Pelkästään viime vuoden aikana Tomra 
toimitti yli 4.000 T-9 automaattia pääasiassa 
Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Suomessa T-9 
palautusautomaatteja on myyty jo yli 400.

”The way we do things around here”
Suurin voimavaramme ovat asiantunteva ja omistautunut 

henkilökuntamme. Toimintamme perustana on Tomra-
kulttuuri, joka ohjaa jokaista Tomran henkilökuntaan 

kuuluvaa vuoden jokaisena päivänä. Olemme 
sitoutuneet kaikessa toiminnassamme laatuun, 
luotettavuuteen ja eettisyyteen. Tekniikan 
kehittyessä laitteidemme toimintavarmuus on 
parantunut entisestään ja huoltotoimintamme 
on muuttunut ennakoivampaan suuntaan, jolloin 
myymälä säästää sekä aikaa että kustannuksia. 

Ilahduttavasti asiakkaamme ovat noteeranneet 
toimintamme ryhdikkyyden ja saamamme palaute  

on lähes poikkeuksetta positiivista. Teemme asiat 
tehokkaasti, mutta hampaita kiristelemättä. Halumme olla 

paras motivoi henkilökuntaa ja koituu asiakkaidemme eduksi. 

Uuden Tomra-laitteiston katkeamaton 
toiminta, puhdas palautustapahtuma ja 
parempi puristussuhde tuovat huomattavia 
säästöjä myymälälle. Vieressä esitellyissä  
vertailumyymälöissä 8 v. vanhat T-710 
MK2 automaatit + erillispuristimet vs. 
uudet laitteet T-9-automaatit + MultiPac 
6 puristinjärjestelmät. Laskelmassa 
henkilökunnan työkustanus 23 € /tunti. 
Huom! Kustannuslaskelma on arvio.

Kulut vanha vs. uusi järjestelmä 
Supermarket (volumi 1 950 000 pakk./vuosi)

Kulut vanha vs. uusi järjestelmä 
Hypermarket (volumi 5 156 022 pakk./vuosi)

Tomran uusi teknologia säästää rahaa

W
inn

er

20
14/15

   TOMRA - LIIKETOIMINTAA PAREMMAN YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

17
 5

78
 €

KUSTANNUKSET

42
 8

24
 €

 

26
 8

12
 €

 

10
 4

46
 €

16
 0

12
 €

 

7 
13

2 
€

Vanhat laitteet Uudet  laitteet Säästö/vuosiVanhat laitteet Uudet  laitteet Säästö/vuosi

KUSTANNUKSET



TOMRA PULLOVIESTI  2 /4

YHTÄ EN VAIHDA !

Tomran  
osakekurssi 
nousi huimat 
66% vuoden 
2015 aikana.

Kauppias Kari Lohinivalle kelpaa vain Tomran T9+MultiPac 
uuteen Ivalon myymäläänsä.

Rovaniemen K-Supermarket 
Eteläkeskuksen kauppias Kari Lohiniva 
siirtyy elokuussa 2016 Ivalon uuden 
K-Supermarketin kauppiaaksi. Päätös 
pullonpalautuksen laitteista oli Karille 
helppo: ” Eteläkeskuksen  kokemusten 
perusteella en edes ajatellut muuta 
laitevaihtoehtoa Ivaloon kuin Tomran 
T9+MultiPac.  

Ostin samanlaiset Tomran laitteet 
Eteläkeskukseen joulun alla vuonna 2014, 
jonka jälkeen pullonpalautus muuttui 
kerralla pakkopullasta asiakasmagneetiksi. 
Ivalossa haluan edelleen tarjota 
asiakkkailleni sekä henkilökunnalleni  
ongelmattoman ja houkuttelevan 
pullonpalautuksen.”

PAREMPAA ASIAKAS-
PALVELUA JA 
TYÖTEHOA TOMRAN 
TUOTTEILLA
Toimivasta pullonpalautuksesta 
hyötyvät niin asiakkaat, 
kauppias kuin henkilökuntakin. 
Pullonpalautustilan asiakaspalvelua 
voidaan monipuolistaa ja 
pullohuonetyöskentelyä voidaan 
tehostaa sekä helpottaa monella 
tapaa. Tässä muutamia esimerkkejä 
ratkaisuistamme:

SER-kierrätyspisteet 

SER-jakeiden vastaanotto parantaa 
asiakaspalvelua ja sopii hyvin myös 
myymälöille, jotka eivät kuulu SER-
vastaanottovelvoitteen piiriin. Tomralla 
on useita erikokoisia SER-kierrätyspisteitä  
palautusjakeiden määrän ja käytettävissä 
olevan tilan mukaan. Saatavilla sekä seinään 
upotettavia että vapaasti seisovia malleja.

Roskamaski ja roskasäiliön suojakaappi

Muovipussit, pahvikotelot ja muut 
roskat saadaan Tomran ratkaisuilla 
helposti ja siististi pois silmistä 
pullonpalautuspisteessä. Tekstitarroissa 
useita eri vaihtoehtoja jakeen mukaan.

Lava-alusta kartonkilaatikon siirtoon

Pienissäkin tiloissa eurolavakokoinen 
pyörillä varustettu lava-alusta mahdollistaa 
Palpan kartonkilaatikoiden siirron ilman 
rikkoutumisen vaaraa. Säästää myös 
työntekijän selkää.

Muita pullonpalautuksen oheistuotteita 

• Käsipyyheteline ja käsipyyhkeet
• Tomran L-51 & L-52 puhdistusaineet
• Tomran kuittipaperit UV-painatuksella
• Säkin asettimen avulla Palpa-säkki istuu  
 paremmin telineessä, jolloin siihen  
 mahtuu enemmän pakkauksia.

Säkkiteline automaateille

Siisti, kevyt  ja ergonominen säkkiteline 
helpottaa ja nopeuttaa henkilökunnan 
työskentelyä. Palpan säkit pysyvät ehjinä 
vaihdon yhteydessä , nesteet eivät enää 
valu lattialle eikä säkkejä juurikaan tarvitse 
nostella.
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Ohjelmistokehitys ja –testaus ovat Tomralla isossa roolissa. 
Tomra-automaatteihin tehdään ohjelmistopäivityksiä n. kolme 
kertaa vuodessa, jotta palautusautomaateissamme olisi 
viimeisimmät ominaisuudet ja tietoturvapäivitykset. 

Alkuvuodesta Tomran kosketusnäytöllä varustettuihin T-820 ja 
kaikkiin T-9 automaatteihin päivitettiin uusi käyttöliittymä, joka 
on käyttäjäystävällisempi suurempien painikkeiden, selkeämmän 
valikon, herkemmän kosketustunnistuksen ja värimaailmansa 
johdosta, ks. alla olevat  kuvat. 

TEHDASKUNNOSTETTU T-820 
– EDULLINEN JA LUOTETTAVA VAIHTOEHTO!
Edelleenkin tuotannossa oleva T-820 
on käytettynäkin erinomainen nykyistä 
tekniikkaa edustava palautusautomaatti, 
jonka varaosahuolto on turvattu pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Vaihda vanhentuneet palautuslaitteet 
tehtaan kunnostusohjelman läpi käyneeseen 
T-820 palautusautomaattiin todella 
edullisesti.Uusimmat ohjelmistot, suuri 
muistikapasiteetti ja nykyaikainen tekniikka 
varmistavat pullonpalautuksen sujuvuuden 
vuosiksi eteenpäin. Kunnostettu 
T-820 voidaan asentaa joko nykyisen 
taustalaitteiston eteen tai vaihtoehtoisesti 
myös taustalaitteisto voidaan päivittää tölkit 
ja kierrätysmuovipullot (KMP) lajittelevalla 
Tomra-yhdistelmällä.

Meillä on nyt tarjolla erä hyviä 
tehdaskunnostettuja T-820 
palautusautomaatteja. Ota yhteys Tomran 
myyntiin, niin suunnitellaan tarpeisiisi 
sopiva edullinen yhdistelmä!

 Jussi p. 0400 711 751  
(juha.virtanen@tomra.com) 

Marko p. 040 839 6767 
(marko.voutilainen@tomra.com)

Kunnostettu T-820 automaatti uudella tölkit ja KMP:t säkkiin erottelevalla tilatehokkaalla ratkaisulla. 
Vähentää yli 80% työkuormasta verrattuna ilman lajittelua olevaan laitteistoon.

TOMRA KEHITTÄÄ PALAUTUSLAITTEIDENSA 
OMINAISUUKSIA JATKUVASTI
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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
www.tomra.fi
myynti@tomra.com

Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

TOMRAn keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla! 

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

Aurinkoista ja 
rentouttavaa kesää!

SUOMALAISTA ASIANTUNTEMUSTA 
MAAILMALLA 
Joakim Sundberg Suomen Tomrasta 
esitteli maaliskuussa Tomran T-9 
palautusautomaatin toimintaperiaatteita 
Australian New South Wales’issa. 
Tomran Sydneyssä järjestämään 
esittelytilaisuuteen osallistui parlamentin 
edustajia sekä eri alan ministereitä 
mukaan lukien ympäristöministeri. 
T-9 sai erityiskiitosta sen nopeudesta 
ja helppokäyttöisyydestä. Lisäksi 
kiinnostusta herätti  lahjoitustoiminto 
ja sen tarjoamat monipuoliset 
mahdollisuudet.

Juomapullojen panttijärjestelmään 
siirtymisestä odotetaan päätöstä kesäkuun 
loppuun mennessä. Esityksen mukaan 
panttijärjestelmä on tarkoitus ottaa 
käyttöön heinäkuussa 2017. 

Myös Liettuassa on tarvittu suomalaista 
asiantuntemusta, kun Suomesta kahdeksan 
Tomran huoltoteknikkoa on ollut 
asentamassa Tomra-palautusjärjestelmiä 
eri puolille Liettuaa.  Liettuan 
panttijärjestelmä otettiin käyttöön 
helmikuun alussa 2016. Kaiken kaikkiaan 
Liettuaan on tämän vuoden loppuun 
mennessä tarkoitus asentaa n. 1000 
Tomra-palautusautomaattia!

Joakim Sundbergin Sydneyssä esittelemä T-9 automaatti teki suuren 
vaikutuksen  ympäristöministeriin ja parlamentin jäseniin.


