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>100
pAíses

>4,000  
ColAborAdores

>60%  
FATiA de 
MerCAdo

Hoje vivemos numa época com o mais alto nível de consumo que o nosso 
planeta já experimentou. Seguindo modelos econômicos lineares, os nossos 
recursos naturais são explorados de forma imprudente, desperdiçados em vez 
de reciclados.

Na TOMRA, o nosso objetivo é proteger os nossos valiosos recursos 
naturais e mantê-los no ciclo. Nossa equipe dedicada, com mais de 4.000 
colaboradores oferece diversas soluções de seleção baseadas em sensores, 
proporcionando uma recuperação otimizada desses recursos. Juntamo-nos a 
organizações de impacto e conduzimos pesquisas com parceiros, contribuímos 
apaixonadamente com a nossa experiência para o desenvolvimento da 
indústria da reciclagem. Com maior concientização do consumidor e pressões 
da legislação, puxamos a responsabilidade de responder às principais 
tendências do mercado e dos consumidores, que provocam mudanças 
fundamentais, e vitais, necessárias para um tratamento mais sustentável dos 
nossos recursos finitos. Em apoio a estas tendências, esforçamo-nos para criar 
soluções de produção e consumo vistas através de uma perspectiva circular.

Juntos estamos bem posicionados para as próximas megatendências e prontos 
para continuar a liderar a revolução dos recursos naturais. O nosso pessoal, 
produtos e serviços têm um impacto profundo. Junto com você, podemos 
mudar o futuro.  

Vamos abraçar o amanhã e criar valor a partir dos resíduos.

organização Tomra
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Sedes TOMRA Sorting Reciclagem

Agentes

Promovendo mudança 
há mais de 50 anos

Inovadores na área de soluções de triagem baseadas em sensores para a 
indústria da reciclagem, nós da TOMRA estamos desenvolvendo e otimizando 
continuamente nossa riqueza de conhecimento desde 1972. A demanda por 
nossas soluções cresceu muito dos mercados de base para os mercados 
emergentes. Atualmente, são mais de 6.000 sistemas TOMRA instalados em 
todo o mundo, o que nos dá uma fatia de mercado global maior de 60%. A 
nossa tecnologia e equipamento provaram ser uma força instrumental nas mais 
avançadas instalações de reciclagem do mundo.

Com 19% de crescimento anual de faturamento de 2004 a 2019, estamos 
na posição privilegiada para investir ainda mais em tecnologias pioneiras, 
entrar em novos mercados e desenvolver novos modelos de negócio. O nosso 
crescimento continua com novas metas legislativas de reciclagem, expansão 
geográfica e maior consciência de qualidade. 

Olhamos com orgulho para mais de 50 anos de inovação e estamos confiantes 
de que a nossa experiência irá contribuir para uma mudança positiva nesta 
indústria em evolução dinâmica.

>6,000  
MÁQUinAs 
GlobAlMenTe

>50 anos de 
eXperiÊnCiA
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TeCnologias 
desenvolvidas na 
Tomra e Pela Tomra
A inovação esteve, está e sempre estará no centro da tecnologia de seleção 
baseada em sensores. Na TOMRA, colocamos a nossa vasta experiência, 
proficiência tecnológica e paixão pelo meio ambiente no desenvolvimento 
das nossas excelentes e avançadas soluções de triagem. Nos nossos centros 
de produção em Mülheim-Kärlich (Alemanha) e Bratislava (Eslováquia), 
fabricamos anualmente 750 máquinas e a suas tecnologias principais. Devido à 
força e comprometimento da nossa equipe de especialistas, a nossa tecnologia 
de ponta é desenvolvida e fabricada internamente. Tanto a produção como o 
desenvolvimento da nossa tecnologia de ponta são o resultado de uma equipe 
forte que trabalha em novas soluções e com grande comprometimento - todos 
os dias.

Combinando nossa diversidade de aplicações e conhecimento da indústria 
com a fabricação própria, nós fornecemos soluções de triagem pioneiras. 
Cada sistema TOMRA atende aos mais altos padrões de qualidade e segurança 
possíveis, enquanto também estabelecem novos padrões de referência 
no mercado.  

FlYing Beam®
A nossa tecnologia FLYING BEAM® comprovada e 
altamente eficiente possui um sistema de iluminação 
integrado posicionado no interior do scanner que 
permite uma distribuição homogênea da luz na esteira 
de aceleração, resultando assim em um excelente 
desempenho e a uma seleção estável. Particularmente 
eficiente em termos energéticos, o FLYING BEAM® 
reduz o consumo de energia em até 70%. O inovador 
princípio do ponto de leitura do FLYING BEAM® permite 
a detecção simultânea de materiais ao longo de toda a 
largura da esteira. Através do monitoramento contínuo 
da iluminação e da resposta dos sensores, a informação 
sobre o estado de funcionamento da máquina em tempo 
real está sempre disponível.  

gain
A nossa tecnologia baseada em inteligência artificial 
GAIN é uma opção de futuro para as unidades 
AUTOSORT. Baseado em redes neuronais, GAIN é 
capaz de aprender independentemente, com enorme 
retroalimentação de dados, para otimizar tarefas de 
seleção predefinidas através de múltiplas aplicações 
exigentes. Comprovado para aumentar o desempenho, 
GAIN melhora a precisão da identificação, otimizando 
significativamente o processo de seleção.  

sharP eYe
Com um foco intenso e contínuo na área de leitura da 
esteira de aceleração, SHARP EYE identifica diferenças 
de propriedades químicas críticas e até mesmo as 
menores diferenças moleculares dos materiais. 
Utilizando uma maior densidade de luz e sistemas de 
leitura pontual, o SHARP EYE separa não somente as 
bandejas monocamada de PET misturadas com as 
garrafas, como também seleciona o PET misturado com 
diferentes tipos de polímeros quando instalado em uma 
unidade AUTOSORT com tecnologia FLYING BEAM®. 
Mesmo no processamento de materiais mistos, são 
atingidas eficiências de triagem superiores a 95%.

Tomra insight 
O processo de separar um fluxo de material misto em 
mono-frações valiosas requer a otimização de vários 
parâmetros em todo o sistema. Nossa nova plataforma 
web TOMRA Insight conecta seus separadores gerando 
dados importantes, os dados são processados tornando-
os informações para tomada de decisões permitindo 
a otimização da sua performance geral. Uma conexão 
segura dos separadores TOMRA garante privacidade 
completa dos dados dos clientes, permite acesso rápido 
e eficiênte da informação. O TOMRA Insight permite 
otimizar o processo de produção e se destacar dentro do 
seu segmento de mercado.

TeCnologia de ProCessamenTo duPlo 
A tecnologia de processamento duplo da TOMRA une 
os métodos de processamento de objetos e áreas para 
a identificação e seleção de materiais mais precisas. 
O `Processamento de Objetos’ que os analisa por 
sua forma e dimensões provou-se ser eficiênte na 
identificação de objetos compostos. Por outro lado, 
o `Processamento de Área’ analisa pixels do mesmo 
tipo de material e áreas contíguas, mesmo em altas 
capacidades de processamento e sem objetos únicos.
A combinação e operação simultânea desses dois 
métodos com tecnologia de processamento duplo da 
TOMRA permitem que a máquina tome uma decisão 
baseada em regras sobre qual método usar e, assim, 
obtenha resultados de seleção constantes, mesmo em 
alta capacidade e com objetos compostos complexos.

suPPiXX® 
A tecnologia de processamento de imagem SUPPIXX® 
permite uma resolução oito vezes maior e elimina 
ruídos causados por influências mecânicas e eléctricas. 
Mesmo com as partículas mais finas sendo identificadas 
e separadas com grande precisão, o aumento do 
rendimento do produto e maiores níveis de pureza são 
facilmente alcançados.

deTeCção de oBJeTos a laser (lod)
Para a recuperação de plásticos pretos, borracha, 
vidro e outros materiais, a tecnologia de detecção 
de Objetos a Laser (LOD) da TOMRA identifica o que 
é indetectável pelos leitores NIR convencionais e 
preenche um vazio não detectado e ultrapassa os limites 
NIR para materiais como plásticos pretos, borracha 
e vidro. Através da combinação de sensores NIR e 
LOD, ele gera informações de identificação avançadas 
que impulsionam os processos de seleção para novos 
patamares. Ao contrário das tecnologias padrão, o LOD 
não exige um alto consumo de energia e proporciona 
resultados de seleção de alta qualidade de forma 
econômica para diversas aplicações. LOD requer pouco 
investimento para ampliar consideravelmente a sua 
variedade de aplicações, pois se encaixa perfeitamente 
nas unidades AUTOSORT e FINDER.

Fluid Cool® 
Esta tecnologia apresenta um sistema de iluminação 
que proporciona luz constante e estável para 
maximizar a qualidade e rendimento. Em conjunto 
com uma tecnologia de duplo sensores, o FLUID COOL® 
proporciona uma identificação de cor e recuperação 
de materiais com altos níveis de pureza - mesmo com 
granulometrias pequenas.

>750 
MÁQUinAs 
FAbriCAdAs 
AnUAlMenTe

deeP laiser® 
O DEEP LAISER® é a tecnologia de 
última geração disponível para as 
unidades AUTOSORT aplicáveis às 
tarefas de identificação e seleção de 
objetos 3D realizada com inteligência 
artificial. Originário da tecnologia de 
detecção de objetos a laser, o DEEP 
LAISER® é parte integrante do sistema 
e avança um passo adiante ao detectar 
objetos de maneira mais precisa. Além 
de seus recursos de detecção, seus 
dados suportam a seleção de objetos 
em várias aplicações, resultando em 
uma precisão de seleção superior.
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eM 2025 A GerAÇÃo de resídUos 
sÓlidos AUMenTArÁ eM 70%    
CoMpArAdo CoM os níVeis de 2010

20% dAs eMbAlAGens plÁsTiCAs podeM 
ser eFiCienTeMenTe reUTiliZAdAs e 
50% podeM ser reCiClAdAs se ForeM        
proJeTAdAs AdeQUAdAMenTe

segmenTo de resíduos
um ProBlema gloBal enConTra diversas soluções Para 
Todos os TiPos de resíduos

Os resíduos globais gerados atingiram níveis insuperáveis, o que se deve 
principalmente à forma como fabricamos e consumimos os nossos valiosos e 
limitados recursos. Assim, somos todos parte do problema, mas também parte 
da solução.  

Na TOMRA, certamente não conseguimos resolver todos os problemas de 
gestão de resíduos, mas podemos contribuir para isso e dar prioridade à 
dedicação das nossas habilidades e experiência ao desenvolvimento de 
soluções de triagem baseadas em sensores, recuperando materiais preciosos 
de quase todos os tipos de resíduos, estamos transformando resíduos em 
recursos novamente.
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autosort

nova geração do fLYinG beAM® Tecnologias integrada com ‘deep Learning’  Alta resolução para a seleção de finos

não arrisQue

desCrição TeCnologia

CÓdigo Qr Para 
esCanear

A nova geração de AUTOSORT combina características e tecnologias de ponta 
em uma única máquina. Compacto e flexível na construção, o AUTOSORT permite 
uma integração descomplicada em instalações existentes e novas. Equipado com 
a nossa tecnologia comprovada FLYING BEAM®, esta nova geração do AUTOSORT 
permite a intensificação da iluminação para melhorar desempenho e eficiência 
operacional.

Não se arrique em não se preparar para as tendências futuras do mercado.

1000 
Largura  1,800mm

Comprimento                             
da esteira                     5,000mm

Comprimento 7,400mm

Peso*  190kg

Consumo de energia 1.5kW**

*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.
**somente dos componentes autosort

1400 
Largura  1,800mm

Comprimento                             
da esteira                     5,000mm

Comprimento 7,400mm

Peso*  215kg

Consumo de energia 1.6kW**

2000 
Largura  2,800mm

Comprimento                             
da esteira                     5,000mm

Comprimento 7,400mm

Peso*  270kg

Consumo de energia 1.7kW**

2800 
Largura  3,600mm

Comprimento                             
da esteira                     5,000mm

Comprimento 7,400mm

Peso*  300kg

Consumo de energia 1.9kW**

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS100/TS200/TS400/TS1500 4mm/12.5mm/25mm/6.25mm

dimensões das máQuinas

fLYinG beAM® 
SHARP eYe
GAin (opcional)
deeP LAiSeR® (opcional)

Coleta seletiva 
termoplásticos, caixa de bebida, papelão, 
vidro

resíduos sólidos urbanos 
termoplásticos, papel misto, papelão, metais

Termoplásticos 
PET, PP, PVC, PS, PEBD, PELBD, PEAD,      
bandejas, garrafas, monopolímero vs.  
copolímero, qualidades de injeção e sopro, 
garrafas de PET vs. bandejas de PET

Papel 
papelão, embalagem com impressão e       
papéis variados

resíduos comerciais e industriais 
termoplásticos, papel, papelão

resíduos de construção e demolição 
material inerte, madeira, termoplásticos, 
metais

resíduos orgânicos 
material inerte, material orgânico, impurezas

Combustível derivado de resíduos 
seleção para obter poder calorífico constante 
e baixo conteúdo de cloro

resíduos volumosos 
madeira, papel, papelão, termoplásticos

madeira 
madeira, madeira picada, madeira de resíduo 
de trituração (ASR)

resíduos eletroeletrônicos 
placas de circuito eletrônico, cabos,             
polímeros técnicos

Cartucho de silicone de Pe vs. Pead

PrinCiPais aPliCações

Globalmente, 2 bilhões de toneladas 
de resíduo sólido urbano são 
gerados anualmente.

voCÊ saBia

novo
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600 
Largura 2,403mm

Comprimento 3,947mm

Altura 3,485mm

Peso* 2,000kg

Frações selecionadas 4+1 *  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort cybot

Sistema multi-sensor conceito modular nova geração de fLYinG beAM® 

desCrição TeCnologia

Dando continuidade à nossa tradição pioneira, AUTOSORT CYBOT é o primeiro 
robô de triagem de resíduos no mercado a combinar quatro tecnologias essenciais 
ao mesmo tempo. Interagindo com as unidades AUTOSORT e equipados com 
um braço robotizado, os sensores detectam os objetos de acordo com suas 
propriedades, na sequencia o braço robotizado de movimentação rápida seleciona 
os objetos para uma das quatro calhas de frações desejadas. Sua capacidade 
de identificar e selecionar quatro materiais distintos faz do AUTOSORT CYBOT 
a solução ideal para alcançar os mais altos níveis de precisão e pureza na 
classificação. 

deeP LAiSeR®
fLYinG beAM®
SHARP eYe
SuPPixx® (opcional)

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não se arrisque a perder a eficiência de saída contínua!

PrinCiPais aPliCações

robo para recuperação dos produtos 
de saída, previamente selecionado com 
auTosorT 

Coleta seletiva  
termoplásticos, caixa de bebida, papelão

Termoplásticos 
PET, PP, PVC, PS, PEBD, PELBD, PEAD, 
bandejas, garrafas, homo vs. co-polímero, 
qualidade de injeção ou sopro

Se não tomarmos ações 
imediatamente, a produção de 
resíduos global irá atingir 3,4 bilhões 
de toneladas em 2050, um aumento 
de 70%. 

voCÊ saBia

em Breve
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Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS200/TS400 12.5mm/25mm * os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort speedair

ciclo fechado de ar Maior velocidade da esteira baixo risco de bloqueio de material

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque perder material valioso na esteira de aceleração!

PrinCiPais aPliCações

embalagens / Plástico filme   
PEBD

Papel 
papelão, embalagem com impressão e       
papéis variados

1000 
Largura 2,750mm

Comprimento 9,300mm

Comprimento  
da esteira 6,000mm

Altura 2,800mm

Peso* 5,200kg

1400 
Largura 3,150mm

Comprimento 9,300mm

Comprimento  
da esteira 6,000mm

Altura 2,800mm

Peso* 5,600kg

2000 
Largura 3,750mm

Comprimento 9,300mm

Comprimento  
da esteira 6,000mm

Altura 2,800mm

Peso* 6,100kg

2800 
Largura 4,550mm

Comprimento 9,300mm

Comprimento  
da esteira 6,000mm

Altura 2,800mm

Peso* 7,600kg

dimensões das máQuinas

desCrição TeCnologia

Os materiais leves muitas vezes não ficam parados e são difíceis de detectar 
quando transportados em esteiras de aceleração. Com o novo ‘add-on’ AUTOSORT 
SPEEDAIR para máquinas AUTOSORT, entradas de ar acionadas por ventilador 
geram um fluxo constante de ar acima da esteira de aceleração para estabilizar 
materiais leves, facilitando a identificação de frações. A redução do movimento 
de material na esteira de aceleração proporciona, assim, maior capacidade de 
processamento e maiores níveis de pureza.

fLYinG beAM®
SHARP eYe 
deeP LAiSeR® (opcional)

Anualmente, milhões de seres  
marinhos morrem ao ingerirem  
sacolas plásticas ou outros resíduos 
plásticos jogados nos mares. 

voCÊ saBia
novo
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1200 
Largura  2,400mm

Comprimento 2,300mm

Altura  2,145mm

Peso*  2,810kg

1800 
Largura  3,200mm

Comprimento 2,300mm

Altura  2,145mm

Peso*  3,272kg

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS400  6.25mm

* os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort laser

Tecnologia fLYinG beAM® Leitura fora da esteiradiferenciação entre o vidro  
e plásticos transparentes

desCrição TeCnologia

Equipado com um sistema de fundo independente combinado com laser, 
eletromagnético e tecnologia NIR, o AUTOSORT LASER realiza o processamento 
eficaz de resíduos domiciliares e comerciais. Separar metais, plásticos, cerâmicas, 
pedras, porcelana e vidro de polímeros transparentes já não é um desafio.

fLYinG beAM®

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque perder uma solução de triagem desenvolvida para tarefas únicas e 
específicas!

vidro de resíduo sólido urbano 
vidro misturado

PrinCiPais aPliCações

O resíduo gerado pela produção e consumo 
humano é exatamente com o que 
trabalhamos e o que nossas máquinas 
processam para ajudar a transformar os 
materiais em produtos valiosos novamente.

voCÊ saBia
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*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

1200 
Largura  2,450mm

Comprimento 3,500mm

Altura  2,402mm

Peso*  4,990kg

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS400  6.25mm

autosort color

bloco de valvulas extensivel função de auto-limpeza design de máquina robusto 

desCrição TeCnologia

Após o processamento do vidro pelo AUTOSORT LASER, o AUTOSORT COLOR 
purifica o produto da seleção por separação de cores com eficiência sem 
precedentes, com alta capacidade de processamento e pureza mínima garantida 
de 95%.

fLuid cOOL® Led

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque interrupções operacionais, quebras e custos de vidro nas suas 
máquinas de triagem. 

vidro de resíduo sólido urbano 
vidro misturado

PrinCiPais aPliCações

Como os recursos naturais são finitos, é 
primordial fazermos o melhor uso para maior 
sustentabilidade. Seu valor e qualidade 
devem ser mantidos.

voCÊ saBia
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1200 
Largura  2,400mm

Comprimento 2,300mm

Altura  2,145mm

Peso*  2,810kg

1800 
Largura  3,200mm

Comprimento 2,300mm

Altura  2,145mm

Peso*  3,272kg

* os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS400  6.25mm

autosort black

desenvolvimento interno dos                     
componentes principais 

Granulometria de seleção > 20 x 20 mm Sistema de dissipação de calor otimizado 

desCrição TeCnologia

Anteriormente indetectáveis pela tecnologia de classificação NIR, os plásticos 
pretos podem agora ser identificados e selecionados pelo AUTOSORT BLACK. A 
máquina é capaz de diferenciar entre os tipos de plásticos pretos como o PE preto, 
PP preto, PET preto e PS sem pre-tritutação. Esta unidade não apenas atende 
uma demanda do mercado - como também agrega valor. Com alta capacidade 
e resolução aprimorada, o AUTOSORT BLACK proporciona uma rápida taxa de 
retorno para a separação de plásticos pretos.

TecnOLOGiA MiR

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque perder o valor dos plásticos pretos!

sucata eletrônica – reee 
PS / ABS, PC ABS, PC, PVC, PP, PE

PrinCiPais aPliCações

32% das embalagens plásticas 
produzidas acabam indo para a 
natureza a cada ano.

voCÊ saBia
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1200 
Largura 2,000mm

Comprimento                                         
da esteira 4,000mm

Comprimento 6,420mm

Peso* 3,990kg

Consumo de energia* 4.3kW

1800 
Largura 2,600mm

Comprimento                                     
da esteira 4,000mm

Comprimento 6,420mm

Peso* 4,815kg

Consumo de energia* 6.1kW

2400 
Largura 3,200mm

Comprimento                                       
da esteira 4,000mm

Comprimento 6,420mm

Peso* 6,370kg

Consumo de energia* 7.5kW

Válvulas distância entre bicos                                                                                                                                            
                     ejetores  
TS200 6.25 (1:1)

TS400  6.25 (1:1)

*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort fines

Sistema multiuso e flexível Tecnologia fLYinG beAM® Sistema de ejeção preciso 

desCrição TeCnologia

Aplicando características da família AUTOSORT, o AUTOSORT FINES seleciona 
pequenas granulometrias (polímeros) em diversas aplicações e produz altos níveis 
de pureza com base na tecnologia FLYING BEAM® e válvulas de alta velocidade. 
A máquina não possui lâmpadas externas, o que resulta em alta proteção contra 
poeira, menos manutenção e menor tempo de parada.  

fLYinG beAM®

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque perder a oportunidade de recuperar até mesmo as menores frações. 

resíduos eletrônicos – reee 
PS, ABS, PC ABS, PPO, PPE, PC, PBT, 
PMMA, PP, PE

PrinCiPais aPliCações

Plásticos reciclados se tornam cada vez mais 
uma matéria-prima valiosa para a indústria, 
tanto nacional como internacional. 

voCÊ saBia
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600 
Largura  1,400mm

Comprimento                                         
da esteira   5,000mm

Peso*  135kg

Consumo de energia*1.3kW

1000 
Largura  1,800mm

Comprimento                                         
da esteira   5,000mm

Peso*  170kg

Consumo de energia*1.5kW

1400 
Largura  2,200mm

Comprimento                                         
da esteira   5,000mm

Peso*  200kg

Consumo de energia*1.6kW

*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort rdf

Tecnologia fLYinG beAM® desenvolvimento interno dos                      
principais componentes  

Monitoramento online constante 

desCrição TeCnologia

Contribuindo para uma gestão de qualidade optimizada, a ferramenta de 
análise online AUTOSORT RDF identifica e analisa o combustível derivado de 
resíduos (CDR) no que diz respeito ao poder calorífico, umidade e teor de cloro. 
O AUTOSORT RDF ajuda a superar o desafio de garantir a qualidade através do 
fornecimento de análises precisas e continuas dos parâmetros críticos em tempo 
real a podução, online.

fLYinG beAM®

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque ter paradas nos fornos por qualidade inconsistente do combustível 
derivado de resíduos!

análise online
CDR (analisando o poder calorífico, 
cloro, umidade)

PrinCiPais aPliCações

Cerca de 25,8 milhões de toneladas de 
resíduo plástico são gerados anualmente na 
Europa. 

voCÊ saBia
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1200 
Largura  1,900mm

Comprimento 2,000mm

Altura  2,300mm

Peso*  1,850kg

Consumo de energia*10kW

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS100B 4mm

*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

autosort flake

detecção de cada ponto controle ativo de temperature Resolução extendida

desCrição TeCnologia

Independentemente da granulometria, o AUTOSORT FLAKE supera 
simultaneamente três desafios: detectar cores, metais e tipo de materiais. A sua 
combinação única de iluminação reflexão e transmissão permite a purificação dos 
valiosos flakes, melhorando consideravelmente a qualidade do produto devido ao 
desempenho da seleção aprimorado.

fLYinG beAM®

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque perdas de materiais valiosos por não confiar na mais alta resolução 
disponível para a purificação de flakes. 

Flakes de PeT
purificação de flakes de PET

Flakes de Po
purificação de flakes de PE/PP

Perfis de janelas em PvC
purificação de PVC

PrinCiPais aPliCações

Se continuarmos com estilo de vida atual, 
haverá mais plásticos do que peixes no 
oceano em 2050.

voCÊ saBia
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Na Europa, até 500.000 toneladas de 
plástico, o equivalente a 66.000 caminhões 
de lixo, entram no oceano a cada ano. 

voCÊ saBia

Flakes de PeT/ Po 
purificação de flakes de PET e PO
purificação de flakes transparentes e 
opacos
seleção de flakes com cores misturadas

PrinCiPais aPliCações

1000 
Largura  1,751mm

Comprimento 1,831mm

Altura  2,144mm

Peso*  980kg

Potência* (trifásico) 2.2kVA

Potência*                                  
(monofásico) 3.0kVA

1500 
Largura  2,279mm

Comprimento 1,831mm

Altura  2,144mm

Peso*  1,100kg

Potência* (trifásico) 3.5kVA

Potência*                                              
(monofásico) 5.0kVA

2000 
Largura  2,843mm

Comprimento 1,831mm

Altura  2,144mm

Peso*  1,300kg

Potência* (trifásico) 4.7kVA

Potência*                                           
(monofásico) 5.1kVA

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS120 4.75mm

*   os dados são indicativos e dependem da aplicação. 
Dados exatos sob pedido.

innosort  flake

Solução completa Qualidade elevada baixo investimento inicial 

desCrição TeCnologia

Concebido especialmente para a aumentar a alta qualidade de flakes de PET, o 
INNOSORT FLAKE combina a separação de cores e materiais para remover de 
forma confiável o PVC, metais e flakes opacos dos fluxos de material. Elimina 
de forma precisa os contaminantes com a sua tecnologia FLYING BEAM® de alta 
resolução capaz de reconhecer polímeros de 2mm. Com capacidade até 6 ton/
hora, câmera de resolução ultra-alta e sensores NIR, o INNOSORT FLAKE reduz 
significativamente a perda de flakes de PET para menos de 2%, aumentando assim 
o rendimento.

fLYinG beAM®

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque investir em processos complexos de seleção PET, quando a nossa 
solução completa seleciona tanto por tipo de material como por cor. 
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soMenTe 3% dA SucATA 
de ALuMÍniO nÃo pode 
ser reCiClAdo

75% dO ALuMÍniO prodUZido 
AindA esTÁ sendo UTiliZAdo   
ATUAlMenTe segmenTo de meTais

solução de desaFios diFíCeis Para ProTeger reCursos 
naTurais PreCiosos de Todos os TiPos de meTal

Os desafios que muitos recicladores enfrentam incluem aumentar os padrões 
de qualidade do metal reciclado e proporcionar monofrações puras. Uma 
produção global de metais com capacidade de centenas de toneladas tem a 
capacidade de aplicar a tecnologia certa ao material reciclado e cumprir estes 
padrões.
 
Para nós, o princípio da reciclagem de metais de poupar material primário e 
produzir materiais secundários de alta pureza propicia o desenvolvimento das 
nossas aplicações e tecnologias de seleção de metais. Nossas máquinas de 
seleção de metais proporcionam uma maneira de reciclar material com pureza 
de material mais altas. Por sua vez, são consumidas menos preciosas matérias 
primas virgens, os custos são menores e o ambiente é protegido - uma 
situação vantajosa para todos.
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1200 
Largura  2,000mm

Largura da esteira 1,200mm

Comprimento                                         
da esteira   4,000mm

Comprimento 6,420mm

Altura  2,120mm

Peso*  3,800kg

Consumo de energia*5kW

1800 
Largura  2,600mm

Largura da esteira 1,800mm

Comprimento                                         
da esteira   4,000mm

Comprimento 6,420mm

Altura  2,120mm

Peso*  4,600kg

Consumo de energia*5.5kW

2400 
Largura  3,200mm

Largura da esteira 2,400mm

Comprimento                                         
da esteira   4,000mm

Comprimento 6,420mm

Altura  2,120mm

Peso*  6,100kg

Consumo de energia*7.5kW

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS400  6.25 (1:1)

TS1500 6.25 (1:2)

*     os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

finDer

Sistema de sensor multi-flexivel Software baseado no processamento          
de objetos 

design modular

desCrição TeCnologia

O FINDER realiza a seleção de frações de alta pureza independentemente 
da complexidade dos materiais ou da granulometria. Utilizando tecnologias 
patenteadas, FINDER detecta objetos metálicos com ultra-precisão, resultando em 
rendimentos e níveis de pureza excepcionalmente altos. Muito flexível devido ao 
seu design modular, a máquina é utilizada para vários fluxos de resíduos mistos e 
aplicações metálicas.

SuPPixx®
Z-TecT 
RecOnHeciMenTO inTeLiGenTe 
de ObJeTOS 

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

resíduo Pós-shredder (asr) 
recuperação de metais

resíduos eletrônicos – reee 
PCB, fiação, alumínio

recuperação de cabos 
material de cabos e fios

madeira 
madeira picada

Cinzas de incineração 
recuperação de metais ferrosos & não 
ferrosos

PrinCiPais aPliCações

Não arrisque investir em um sistema estático quando o FINDER oferece 
flexibilidade e alta performance em diversas aplicações de metais.

A cada ano, a indústria de reciclagem 
automotiva mundial processa mais do  
que 25 milhões de sucata que é coletada  
além de veículos obsoletos.

voCÊ saBia
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1200 
Largura  2,000mm

Largura da esteira 1,200mm

Comprimento                                         
da esteira   4,000mm

Comprimento 6,420mm

Altura  2,120mm

Peso*  7,400kg

Consumo de energia*9kW

*     os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.
** Disponível somente para o Pacote de alta Potência. 

2400** 
Largura  2,600mm

Largura da esteira 1,800mm

Comprimento                                         
da esteira   4,000mm

Comprimento 6,420mm

Altura  2,120mm

Peso*  15,000kg

Consumo de energia*10kW

Válvulas distância entre bicos ejetores  
TS1500 6.25 (1:2)

x-tract 

Tecnologia de processamento duplo desenvolvimento interno dos                            
componentes principais 

Processamento da fração fina de Zorba

desCrição TeCnologia

Dedicado a seleção de alto desempenho e equipado com a tecnologia Duo-Line 
e canais de multi-densidade da TOMRA, o X-TRACT realmente separa as misturas 
de material mais complexas em diversas aplicações metálicas com precisão e 
confiabilidade excepcionais. Os alto-níveis de eficiência, bem como os produtos 
finais de alta qualidade, são o resultado da interação perfeita entre a Tecnologia 
de Processamento duplo e do software exclusivo. A nova interface de usuário 
ACT integrada fornece informações críticas e dados de processo em tempo real, 
permitindo um controle constante.

duAL PROceSSinG 
duOLine
MuLTi-denSiTY cHAnneLS

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não se arrisque a perder na recuperação de metais valiosos quando a tecnologia 
avançada pode ajudar.

PaCoTe Para suCaTa eleTrÔniCa 
retardantes de chama

PaCoTe Para orgÂniCo 
materiais inertes, materiais orgânicos

PaCoTe Para madeira 
limpeza de cavado de madeira

PaCoTe Para alumínio 
ligas de alumínio, alumínio vs. metais pesados,               
recuperação de metais ferrosos & não-ferrosos, PCB, 
cabos e alumínio, ligas de alumínio vs. metais pesados

PaCoTe de alTa PoTÊnCia 
ligas de alumínio, alumínio vs. metais pesados,               
recuperação de metais ferrosos & não-ferrosos,  
PCB, cabos e alumínio, ligas de alumínio vs.  
metais pesados

PaCoTe Para Finos 
aluminio vs. metais pesados  
5-40mm

PrinCiPais aPliCações

novo!  
X-TRACT para a remoção de magnésio 

Aluminio pode ser reciclado infitamente sem 
perder a qualidade ou as propriedades.

voCÊ saBia
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1200 
Largura  2,480mm

Largura da esteira 1,200mm

Comprimento                                         
da esteira   3,960mm

Comprimento 5,650mm

Altura  1,830mm

Peso*  3,770kg

Consumo de energia*10kW *    os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

Válvulas distância entre bicos 
TS1500 8 mm

combisense

controle de temperatura ativo faixa de cores estável custos operacionais otimizados

desCrição TeCnologia

Oferecendo detecção de cor insuperável e separação por multi-parâmetros, a 
COMBISENSE elimina a maioria dos contaminantes até mesmo aqueles mais 
desafiadores do fluxos de veículos em fim de vida, resíduos eletroeletrônicos 
e sucata metálica. Ao permitir que o material triturado passe duas vezes pelo 
sistema de triagem, são atingidos níveis de pureza elevados e grande recuperação 
de mono frações.

fLuid cOOL®
duAL PROceSSinG

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque investir em várias máquinas para uma variedade de metais valiosos 
quando a COMBISENSE pode separar diversas frações em batelada.

sucata de veículos em fim de vida 
aço-carbono, plásticos, vidro, materiais compósitos

resíduos eletrônicos – reee 
placas eletrônicas, cabos, metais cinzas, cobre, latão

metais não ferrosos 
metais cinzas, cobre, latão

zorba 
metais cinzas, cobre, latão

PrinCiPais aPliCações

Reciclagem consome 95% menos energia e 
água do que matéria-prima virgem.

voCÊ saBia
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1200 
Largura de                                    
alimentação 1,200mm

Largura  2,150mm

Comprimento 1,990mm

Altura  2,990mm

Consumo de energia*5.7kW

Válvulas distância entre bicos 
TS100 4 mm

*  os dados são indicativos e dependem da aplicação. Dados exatos sob pedido.

combisense chute

desCrição TeCnologia

Adequado para diversas aplicações de metais, COMBISENSE CHUTE se destaca 
na valorização de frações metálicas de alta pureza a partir de uma mistura de 
materiais multiparâmetros, independentemente da complexidade da fração. Com 
sua câmera CRGB, a COMBISENSE CHUTE detecta materiais tão pequenos quanto 
2 mm e seleciona-os com base na cor, forma e tamanho. Ao oferecer um número 
sem precedentes de programas de triagem, COMBISENSE CHUTE significa níveis 
insuperáveis de variabilidade. 

fLuid cOOL®
duAL PROceSSinG 

dimensões das máQuinas

não arrisQue
CÓdigo Qr Para 
esCanear

Não arrisque gerenciar múltiplos sistemas de seleção quando a COMBISENSE 
CHUTE fornece diversos programas numa só máquina.

material de cobre granulado 
frações metálicas mais refinadas

separação de metais misturados  
metais cinzas, cobre, latão

separação de metais vermelhos  
cobre, latão

PrinCiPais aPliCações

A produção primária de cobre consome 80-
90% mais energia do que o cobre secundário.
Redução de 40 milhões de toneladas de CO2 
anualmente é equivalente a retirar 16 milhões 
de carros de passeio das ruas. 

voCÊ saBia

controle de temperatura ativo faixa de cores estável custos operacionais otimizados
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PesQuisa e 
desenvolvimenTo - 
dirigindo o FuTuro 
dos negÓCios
A mudança e o desenvolvimento são a chave para alcançar e manter uma 
posição de liderança no mercado. Somente pensando à frente em um mercado 
de ritmo acelerado e cumprindo as novas exigências do mercado de forma 
rápida e com as soluções certas, a indústria de reciclagem pode avançar e 
crescer para o próximo nível.
O nosso departamento de P&D molda de forma notável o nosso negócio. 
Criamos inovações que proporcionam soluções para as tarefas não resolvidas 
atualmente, realizando pesquisas profundas, com base nas quais as 
tecnologias são desenvolvidas ou otimizadas. Todos os nossos produtos são 
o reflexo de um trabalho dedicado e ajudam-nos a alcançar um crescimento 
futuro, reforçando a nossa competitividade e posicionamento como pioneiros 
da indústria.
O desenvolvimento de soluções internas ajuda-o a beneficiar da reacção direta, 
da integração mais rápida de novas técnicas e da experiência acumulada - 
experiência desenvolvida exclusivamente pela TOMRA e na TOMRA.

mais de 8% 
dA reCeiTA 
eM p&d

mais de 20% 
de Todos os 
ColAborAdores 
TrAbAlHAM eM p&d inTerno

4342



nÓs somos Tomra, 
o seu ParCeiro de 
ConFiança
Nós somos mais do que um fornecedor. Somos o seu parceiro fiel e 
de confiança, oferecendo alta competência e serviço completo em 
qualquer lugar e a qualquer hora.   

Confiar em...
…a nossa experiência
Mais de 50 anos de experiência nos ajudaram a reunir os 
conhecimentos necessários para contribuir com sucesso e 
impulsionar a indústria de reciclagem através de tecnologia de 
ponta.

… o nosso sucesso
Sendo responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro sensor 
de infravermelho (NIR) com alta capacidade do mundo para 
aplicações de triagem de resíduos, afirmamo-nos como pioneiros 
na indústria dedicados à recuperar frações de alta pureza a partir 
de quase todos os tipos de resíduos.

…os nossos valores
Todas as nossas ações são um reflexo dos valores da nossa 
empresa:

Nós nos comprometemos a cuidar do meio ambiente, a 
sermos transparentes e abertos na comunicação - agimos com 
responsabilidade.  Atrevemo-nos a explorar e a encontrar novas 
soluções para os desafios atuais e futuros - somos inovadores. 
Acreditamos no que fazemos, nos engajamos e inspiramos a 
participar de uma mudança - somos apaixonados.
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Encontrar soluções personalizadas em várias aplicações e adequadas para 
qualquer tipo de central de triagem é fundamental para nós. Nos nossos 
centros de testes, nossos experientes engenheiros de aplicação estão à 
disposição para realizar testes abrangentes com o seu material. Com base em 
informações valiosas obtidas durante o processo de teste, são desenvolvidos 
fluxos de trabalho inovadores que maximizam a produtividade operacional e 
definem as soluções de separação mais eficientes para as suas necessidades 
específicas.

nossos CenTros de TesTes

cenTROS de TeSTe TOMRA: 
Alemanha, China, Coreia do sul
cenTROS de TeSTe de PARceiROS: 
eUA, Japão

OS SeuS benefÍciOS
•	  Teste exaustivo da sua amostra 

de material
•	relatórios de teste detalhados
•	  Concepção de processos 

customizado
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Fornecer soluções de separação de classe mundial é apenas parte do nosso 
compromisso com você.  Como um parceiro de serviço completo, a nossa 
equipe de serviço técnico dedicada mantém o seu sistema em funcionamento 
na melhor performance. Na TOMRA, vamos acima e além com cuidado 
individualizado para garantir o seu sucesso.
Nossa equipe global com mais de 160 engenheiros de serviço está 
estrategicamente localizada em 16 centros de serviço ao redor do mundo. 
Disponíveis a curto prazo, proporcionam uma excelente assistência na fase de 
pré-venda, na venda e pós-venda para garantir o máximo desempenho e o 
mínimo de paradas com custos planejados.

nosso Time de serviço gloBal

>160
enGenHerios de 
serViÇo GlobAlMenTe

16
polos de serViÇo Ao 
redor do MUndo
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Consulta
Com as nossas profundas e estabelecidas experiências 
acumuladas em mais de 6.000 instalações de 
máquinas em mais de 100 países, oferecemos 
aconselhamento especializado e encontramos a 
melhor solução aplicável para a sua fábrica. 

Testes de material
Se necessário, oferecemos testes com amostra do seu 
material nas nossas instalações de teste. Nós criamos 
um fluxograma do processo de seleção ideal para o 
seu campo de atuação e tarefa de separação. 

avaliação
Fornecemos uma análise de investimento para ajudar 
a identificar o máximo de benefícios ou potenciais 
problemas que a integração das máquinas na sua linha 
podem gerar em suas operações.

Pacote personalizado
Oferecemos soluções completas desde a máquina 
adequada, entrega, instalação, peças de reposição e 
serviço pós-venda de primeira classe.

Comissionamento
Uma equipe completa de serviço especializado, 
otimizador, gerente de projetos e engenheiro 
comercial participam do processo de 
comissionamento e da configuração da sua máquina. 
O treinamento aprofundado subsequente familiariza 
você com a manutenção e operação do seu sistema. 

serviço pós-venda
Com dezesseis centrais de serviço ao redor do mundo 
ou assistência remota, você se beneficia de um 
suporte pós-venda completo e com rápido tempo de 
resposta.

Transformamos desafios em oportunidades, fluxos de resíduos misturados em 
materiais finais puros, resíduos em valor - juntamente com e para você!

Como seu parceiro de confiança, não só o ajudamos a atingir os objetivos a 
curto prazo, mas também a obter sucesso a longo prazo e acompanhamos de 
forma confiável ao longo de todo o processo de vendas, desde o planeamento 
até à implementação e optimização contínua.  

nosso ProCesso de vendas
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imprimimos em papel 100 % reciclado. as inovações da tomra sorting ajuda a produzi-los.

www.tomra.com/recycling

Segmento de Reciclagem
tomra sorting GmbH
otto-Hahn-strasse 2-6
56218 mülheim-Kärlich 
Germany
fone: +49 2630 9652 0
fax: +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

brasil
tomra brasil Ltda
rua fernandes moreira, 883
04017-003 - chác. santo antônio
são Paulo, brasil
fone: +55 11 3476 3500
fax: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com 

china
tomra sorting technology co.,Ltd
1a/e, rihua building, no.8,
xinfeng 2nd road, Huli District,
361006, xiamen, fujian, P.r.c.                                
fone: +86 592 5720780                         
fax: +86 592 5720779                           
inquiry.china@tomra.com 

frança
tomra sorting sarl
266 rue de la Gariguette
34130 saint-aunès
france
fone: +33 4 67 56 39 66 
tss-info-france@tomra.com 

itália
tomra sorting srl
strada martinella, 74 a/b
43124 alberi (Pr)
italy   
fone: +39 0521 681082
fax: +39 0521 681085
tss-info.it@tomra.com 

Japão
tomra sorting K.K.
3-2-5 magamoto, minami-ku
saitama-shi, saitama
336-0033 Japan
fone: +81 48 711 3135
fax: +81 48 829 9082 
info-japan@tomrasorting.com

coreia do Sul
tomra sorting co., Ltd.
7th, fl., 454, chungang-ro, 
Deokyang-gu, Goyang-si, 
10486 Kyeonggi-do
Korea
fone: +82 (0)31 938 7171
fax: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Polonia
tomra sorting sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Poland
fone: +48 32 352 60 93
fax: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Russia
tomra sorting ooo 
123112, Presnenskaya nab. 10, c,  
5th floor, office 505
moscow
russia
fone: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com 

espanha & Portugal
tomra sorting, sL
c. arquitecte Gaudí, 45
17480 roses - Girona
spain
fone: +34 972 154 373
fax: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Turquia
tomra sortinG
Dudullu osb mah
Ìmes sanayi sitesi
a 101 sok no 10
Ümraniye/istanbul
34776 turkey 
fone: +90 216 526 3337
fax: +90 216 527 3394
tss-info-turkey@tomra.com

Reino unido & irlanda
tomra House 
centurion Way 
meridian business Park 
Leicester Le19 1WH 
united Kingdom 
fone: + 44 116 218 1430 
info-uk@tomrasorting.com

como líder de tecnologia, a tomra sorting recycling continua sendo pioneira na seleção baseada em sensores para o
segmento de reciclagem de resíduos e de metais. com mais de 6.000 sistemas instalados em mais de 100 países, nossa
experiência e atendimento superior nos permite entregar soluções de triagem e análise de alto desempenho para nossos
clientes em uma ampla variedade de aplicações. 

emirados Arabes unidos
tomra sorting Dmcc
mayfair executive offices, floor 37
Jumeirah business center 2, JLt
Dubai                                                                  
united arab emirates 
fone: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

costa Leste dos euA
tomra sorting inc.
11121 carmel commons blvd
suite 155
charlotte, nc 28226
fone: +1 980 279 5650 
recycling.us@tomra.com 

costa Oeste dos euA
tomra sorting inc.
875 embarcadero Drive
West sacramento
california, 95605, usa
fone: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com
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