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TOMRA Organİzasyonu
Bugün, gezegenimizin yaşamış olduğu en yüksek tüketim seviyesine sahip bir
çağda yaşıyoruz. Lineer ekonomik modellerin ardından doğal kaynaklarımız,
geri dönüştürülmek yerine sömürülüyor.
TOMRA olarak değerli kaynaklarımızı korumayı ve döngüde tutmayı
amaçlıyoruz. 4.000 kişinin üzerindeki özel ekibimiz ile kaynakların en iyi
şekilde geri kazanılmasını sağlayan çok çeşitli sensör tabanlı çözümler
sunuyoruz. Çözüm ortaklarımız ile etkili organizasyonlara katılarak ve
araştırmalar yaparak, uzmanlığımızla geri dönüşüm endüstrisinin gelişimini
destekliyoruz. Artan tüketici bilinci ve mevzuat zorunlulukları nedeniyle, sınırlı
kaynaklarımızın daha sürdürülebilir bir şekilde ele alınması için gerekli olan
temel ancak hayati değişiklikleri tetikleyen önemli pazar ve tüketici trendlerini
karşılamak üzere sorumluyuz. Bu eğilimleri desteklemek için sirküler mercekten
görülen üretim ve tüketim çözümlerini yaratmaya çalışıyoruz.

>4,000
çalışan
>100
ÜLKE

>60%
PAZAR
PAYI

Gelecekteki büyük trendler için birlikte iyi bir konumdayız ve kaynak devrimine
liderlik etmeye devam ediyoruz. Ekibimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, derin
bir etki yaratıyor. Sizinle birlikte geleceği değiştirebiliriz.
Yarın ile kucaklaşalım ve atıklardan değer yaratalım.
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50 yılı aşkın süredİr
DEĞİŞİMİ sürdürmek
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Lokasyonları
Temsilciler

>50 YILLIK
DENEYİM

Dünya çapında
>6000 MAKİNE

Geri dönüşüm endüstrisi için sensör tabanlı ayıklama çözümlerinin yenilikçi
öncüsü TOMRA olarak, 1972’den bu yana uzmanlığımızı geliştiriyor ve kesintisiz
şekilde optimize ediyoruz. Çözümlerimize olan talep, temel pazarlardan
gelişmekte olan pazarlara kadar önemli ölçüde artış gösteriyor. Şu anda, dünya
genelinde kurulu 6.000’den fazla TOMRA makinesi, yüzde 60’tan fazla global
pazar payına sahip olmamızı sağlıyor. Teknolojimiz ve makinelerimiz, dünyanın
en gelişmiş geri dönüşüm tesislerinde vazgeçilmez ekipmanlar olduklarını
kanıtlıyor.
2004’ten 2019’e kadar kaydettiğimiz yıllık yüzde 19 gelir artışı ile öncü
teknolojilere daha fazla yatırım yapmak, yeni pazarlara girmek ve yeni iş
modellerini şekillendirmek için şanslı konumdayız. Büyümemiz, yeni geri
dönüşüm yasal hedefleri, coğrafi genişlemeler ve artan kalite bilinci ile devam
ediyor.
50 yılı aşkın inovasyon dolu geçmişimize gururla bakıyoruz ve uzmanlığımızın
dinamik olarak gelişen bu endüstride olumlu bir değişime yol açacağına
inanıyoruz.
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FLYING BEAM®
Sahada kanıtlanmış ve yüksek verimli FLYING BEAM®
teknolojimiz, tarayıcının içine yerleştirilmiş entegre
bir ışık kaynağı ile taşıma bandında homojen bir ışık
dağılımı sağlıyor. Böylece mükemmel performans ve
istikrarlı bir ayıklama sunuyor. Enerji tasarruflu FLYING
BEAM®, güç tüketimini % 70’e kadar azaltıyor. FLYING
BEAM®’in yenilikçi tarama noktası prensibi, tüm bant
beslemesi boyunca malzemelerin eş zamanlı olarak
algılanmasına olanak tanıyor. Aydınlatma ve sensör
tepkisinin kesintisiz izlenmesi, makinenin çalışma
durumu hakkında gerçek zamanlı bilgilere her zaman
ulaşılmasını sağlıyor.
GAIN
Yapay zeka tabanlı teknolojimiz GAIN, AUTOSORT
üniteleri için geleceğe yönelik bir opsiyon oluyor.
Nöronal ağlara dayanan GAIN, birden fazla zorlu
uygulamada öngörülen ayıklama görevlerinin nasıl
yürütüleceğini bağımsız olarak birçok veriden
öğrenebilecek konumda bulunuyor. Performansı
yükselttiği kanıtlanan GAIN, ayıklama doğruluğunu
artırıyor ve ayıklama işlemine önemli bir değer katıyor.
SHARP EYE
Taşıma bandının tarama alanına kesintisiz ve yoğun bir
şekilde odaklanan SHARP EYE, önemli kimyasal özellik
farklılıklarını ve malzemelerdeki en küçük moleküler
farklılıkları tanımlıyor. Daha yüksek ışık yoğunluğu
ve nokta tarama sistemleri kullanan SHARP EYE, tek
katmanlı PET tepsilerini şişelerden ayırmakla kalmıyor,
aynı zamanda FLYING BEAM® teknolojisine sahip bir
AUTOSORT ünitesi ile birleştirildiğinde karışık PET’i
farklı polimer tiplerine göre ayıklıyor. Karışık malzeme
süreçlerinde bile % 95’in üzerinde ayıklama verimliliği
sunuyor.
TOMRA Insight
Karışık malzeme akışını değerli kaynaklara ayırma
süreci, sistem boyunca çeşitli öğelerin optimizasyonunu
gerektiriyor. Yeni, web tabanlı TOMRA Insight
platformumuz, ayıklama makinelerinizi değerli
verileri tespit eden ve işlem yapılabilir bilgi olarak
sunan birbirine bağlı cihazlara dönüştürerek toplam
verimliliğinizi optimize ediyor. TOMRA ayıklama
makinelerine güvenli ve güvenilir bağlantısı, ilgili
bilgilere hızlı ve verimli erişim sunarken müşteri
verilerinde tam gizlilik sağlıyor. TOMRA Insight, üretim
sürecini optimize etmenize ve pazar segmentinizde
mükemmelleşmenize olanak tanıyor.
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İKİLİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TOMRA’nın İkili İşleme Teknolojisi, malzemelerin daha
hassas bir şekilde sınıflandırılması ve ayıklanması
için Nesne ve Alan İşleme yöntemlerini birleştiriyor.
Nesne İşleme, malzemenin şeklini ve boyutunu göz
önünde bulundurarak analiz ederken, bileşiklerin
tanımlanması için özellikle yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Alan İşleme ise tek bir nesne olmadan yüksek üretim
hızlarında bile sadece aynı malzeme tipindeki ve bitişik
alanlardaki pikselleri işliyor. TOMRA’nın İkili İşleme
Teknolojisi’nde bu tür işlemlerin bir araya getirilmesi ve
eş zamanlı olarak çalışması, makinenin hangi yöntemin
kullanılacağına ilişkin karar almasını, böylece yüksek
üretim hızlarında ve karmaşık bileşiklerde bile stabil
ayıklama sonuçları elde etmesini sağlıyor.
SUPPIXX®
SUPPIXX® görüntü işleme teknolojisi, çözünürlük
seviyelerinin sekiz kat artmasını, mekanik ve elektrik
kaynaklı gürültünün tamamen ortadan kaldırılmasını
sağlıyor. En küçük tanelerin bile büyük bir hassasiyetle
tanımlanması ve ayrılmasıyla, ürün veriminin artması ve
daha yüksek saflık seviyelerinin kolayca elde edilmesi
sağlanıyor.
LAZER NESNE ALGILAMA (LOD)
Siyah plastik, kauçuk, cam ve diğer malzemelerin geri
kazanımı için TOMRA’nın Lazer Nesne Algılama (LOD)
teknolojisi, geleneksel NIR yakın kızılötesi tarayıcıları
tarafından tespit edilemeyen materyalleri belirliyor
ve siyah plastik, kauçuk, cam gibi malzemeler için NIR
sınırlarının üzerine çıkıyor. NIR ve LOD sensörlerini
birleştirerek, ayıklama süreçlerini yeni seviyelere
yükselten gelişmiş ayıklama bilgileri oluşturuyor.
Standart teknolojilerin aksine LOD, yüksek enerji
gerektirmeden ve çeşitli uygulamalar için yüksek kaliteli
ayıklama sonuçları ile düşük maliyetli ve düşük enerji
tüketen bir yol sunuyor. LOD, AUTOSORT ve FINDER
ünitelerine mükemmel uyum sağladığından uygulama
aralığınızı önemli ölçüde genişletmek için çok düşük
maliyetli bir yatırım gerektiriyor.
FLUID COOL®
Bu teknoloji, maksimum kalite ve verimlilik için daimi
ve sabit bir ışık kaynağı sağlayan aydınlatma ünitesi
özelliğine sahip. İkili teknoloji sensör sistemiyle
birleştiğinde FLUID COOL®, çok iyi malzeme tanelerinde
bile yüksek saflık seviyesine sahip malzemelerin eşsiz
renk tespitini ve geri kazanımını sağlıyor.

DEEP LAISER®
DEEP LAISER®, AUTOSORT üniteleri için 3D nesne algılama
ve ayıklama görevlerine uygun yapay zeka ile geliştirilmiş
yeni nesil bir teknolojidir. Lazer Nesne Algılama teknolojisi
baz alınarak geliştirilen DEEP LAISER®, sistemin ayrılmaz
bir parçası oluyor ve nesneleri daha hassas bir şekilde
algılayarak bir adım öteye gidiyor. Algılama özelliklerine
ek olarak veriler, çeşitli uygulamalar arasında ayıklamayı
destekleyerek üstün ayıklama hassasiyeti sağlıyor.

YILLIK
>750 MAKİNE
ÜRETİMİ

TOMRA bünyesİnde ve
TOMRA tarafından GELİŞTİRİLEN teknolojİler
İnovasyon, sensör tabanlı ayıklama teknolojisinin merkezinde bulunuyordu,
bulunuyor ve bulunacak. TOMRA olarak geniş deneyimimizi, teknolojik
yeterliliğimizi ve çevreye olan tutkumuzu, üstün ve gelişmiş ayıklama
çözümlerimizin geliştirilmesine adıyoruz. Mülheim-Kärlich (Almanya) ve
Bratislava (Slovakya) üretim tesislerimizde yılda 750 makine ve temel
teknolojilerini üretiyoruz. Uzman ekibimizin gücü ve bağlılığı sayesinde en son
teknolojimiz, tamamen TOMRA bünyesinde geliştiriliyor ve üretiliyor. En ileri
teknolojilerimizin üretimi ve geliştirilmesi, her gün yeni çözümler geliştiren ve
büyük bir kararlılıkla çalışan güçlü bir ekibin çabalarının sonucu oluyor.
Geniş uygulama ve endüstri bilgimizi, kurum içi üretim ile birleştirerek ilk elden
ayıklama çözümleri sunuyoruz. Her TOMRA ünitesi, yeni endüstri kriterlerini
belirlerken mümkün olan en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılıyor.
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2025‘E KADAR KATI ATIK ÜRETİMİ,
2010 SEVİYELERİNE GÖRE % 70
ARTACAK

Atık pazarı
Global BİR sorun, tüm atık türlerİ İÇİN BİRDEN fazla çözümle
buluşuyor

KULLANIM SONRASI SİSTEME UYGUN
ÜRETİLİRSE PLASTİK AMBALAJLARIN
% 20‘Sİ TEKRAR KULLANILABİLİR
VE %50’Sİ KAZANÇLI ŞEKİLDE GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
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Oluşan küresel atıklar, esas olarak değerli ve sınırlı kaynaklarımızı üretme
ve tüketme şeklimiz nedeniyle bambaşka seviyelere ulaştı. Böylece hepimiz,
sorunun bir parçası olduk ama çözümün de bir parçası olmalıyız.
TOMRA olarak her ne kadar tüm atık yönetimi sorunlarını çözemesek de katkıda
bulunabilir ve neredeyse her türlü atık akışından değerli malzemeleri geri
kazanmak üzere sensör tabanlı ayıklama çözümlerinin geliştirilmesi için bilgi ve
tecrübemizi kullanabiliriz. Atıkları tekrar değere dönüştürüyoruz.
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autosort

ANA UYGULAMALAR
Ambalaj
termoplastik, içecek kartonları, kağıt, karton,
cam
Kentsel Katı Atıklar
termoplastik, karışık kağıt, karton, metal
Termoplastik
PET, PP, PVC, PS, LDPE, LLDPE, HDPE, tepsiler, şişeler, homo vs. ko-polimer, enjeksiyon
veya şişirme kalıpları, PET-Şişe vs PET-Tepsi
Kağıt
karton, mürekkepten arındırma, karışık kağıt
Ticari ve Endüstriyel Atık
termoplastik, kağıt, karton

Organik Atıklar
inert malzeme, organik madde, katışkılar
Atıktan Türetilen Yakıt
sabit kalorifik değer ve düşük klor içeriği elde
etmek için ayıklama

Yeni nesil FLYING BEAM®

Entegre deep learning teknolojisi

Küçük malzeme ayıklama için
geliştirilmiş çözünürlük

Hacimli Atıklar
ahşap, kağıt, karton, termoplastik

YE Nİ

Ahşap
ahşap, ahşap yongası, ASR kaynaklı ahşap
Elektronik Hurda - WEEE
PCB, tel, WEEE termoplastikler
PE-Silikon Kartuş vs PE-HD

İnşaat ve Yıkım Atıkları
inert malzeme, ahşap, termoplastik, metaller

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Global olarak her yıl 2.01 milyar ton
evsel katı atık üretilmektedir.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Yeni nesil AUTOSORT, en yeni özellikleri ve teknolojileri tek bir makinede
birleştiriyor. Kompakt ve esnek yapısı ile AUTOSORT, mevcut ve yeni tesislere
karmaşık olmayan bir entegrasyon sağlıyor. Kanıtlanmış FLYING BEAM®
teknolojimizle donatılan bu yeni nesil AUTOSORT, yüksek performans ve
operasyonel verimlilik için yoğunlaştırılmış ışık bilgileri sağlıyor.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
GAIN (opsiyonel)
DEEP LAISER® (opsiyonel)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1000
Genişlik		

1400
Genişlik		

1,800mm

2800
2,800mm Genişlik		

3,600mm

Bant uzunluğu

5,000mm Bant uzunluğu

5,000mm Bant uzunluğu

5,000mm Bant uzunluğu

5,000mm

Uzunluk		

7,400mm

Uzunluk		

7,400mm

Uzunluk		

7,400mm Uzunluk		

7,400mm

Ağırlık*		

190kg

Ağırlık*		

215kg

Ağırlık*		

270kg

Ağırlık*		

300kg

Güç Tüketimi

1.5kW**

Güç Tüketimi

1.6kW**

Güç Tüketimi

1.7kW**

Güç Tüketimi

1.9kW**

1,800mm

Valfler	Nozül Aralıkları
TS100/TS200/TS400/TS1500 4mm/12.5mm/25mm/6.25mm

2000
Genişlik		

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.
** sadece AUTOSORT parçaları

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Gelecekteki pazar trendlerine hazırlıklı olmama riskini almayın.
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autosort cybot

ANA UYGULAMALAR
AUTOSORT ile önceden ayıklanmış ürün
akışlarının son kontrolü için robot

Çoklu sensör sistemi

Ambalaj
termoplastik, içecek kartonları, karton, cam

Modüler kurulum

Termoplastikler
PET, PP, PVC, PS, LDPE, LLDPE, HDPE,
levhalar, şişeler, homopolimer vs. kopolimer,
enjeksiyon veya şişirme kaliteleri

Yeni nesil FLYING BEAM®

YAKIND
A

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Herhangi bir önlem alınmazsa
küresel atık üretimi, 2050 yılında
%70 artışla 3.4 milyar tona ulaşacak.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Öncü geleneğimizi sürdüren AUTOSORT CYBOT, dört temel teknolojiyi aynı anda
bir araya getiren ilk atık ayıklama robotudur. AUTOSORT makineler ile sorunsuz
bir şekilde entegre edilen ve bir robot kolu ile donatılmış sistemde sensörler, hızlı
toplayan robot kolu nesneleri dört ayrı hedef üründen birine ayırmadan önce
özelliklerini temel alarak nesneleri algılıyor. Dört farklı malzemeyi belirleme ve
ayıklama kabiliyeti, AUTOSORT CYBOT’u en yüksek ayıklama doğruluğu ve saflık
seviyelerine ulaşmak için ideal çözüm haline getiriyor.

DEEP LAISER®
FLYING BEAM®
SHARP EYE
SUPPIXX® (opsiyonel)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
600
Genişlik

2,403mm

Uzunluk

3,947mm

Yükseklik

3,485mm

Ağırlık*

2,000kg

Ayıklanan Fraksiyonlar 4+1

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Kesintisiz çıktı verimliliğini riske atmayın!
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ANA UYGULAMALAR

autosort speedair

Ambalaj/ Film
LDPE
Kağıt
karton, mürekkepten arındırma, karışık kağıt

Kapalı hava devresi

Yüksek bant hızı

Düşük malzeme blokajı riski

YYEENNİİ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Okyanusa atılan plastik torbalar ve
diğer tüm plastikler, her yıl ortalama
1,000,000 deniz canlısının ölümüne
neden oluyor.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Hafif malzemeler genellikle sabit durmaz ve yüksek hızlı taşıma bantlarında tespit
edilmeleri zordur. AUTOSORT makineleri üzerine geliştirilen yeni AUTOSORT
SPEEDAIR’de iki fan tahrikli hava girişi, hafif malzemeleri stabilize etmek için
hızlı hareket eden taşıma bandının üzerinde sabit bir hava akışı oluşturuyor ve
parçacıkları tanımlamayı kolaylaştırıyor. Hızlı hareket eden bir taşıma bandındaki
malzeme hareketinin azaltılması, daha yüksek verim ve saflık seviyeleri sağlıyor.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
DEEP LAISER® (opsiyonel)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1000
Genişlik		2,750mm

1400
Genişlik		3,150mm

2000
Genişlik		3,750mm

2800
Genişlik		4,550mm

Uzunluk		9,300mm

Uzunluk		9,300mm

Uzunluk		9,300mm

Uzunluk		9,300mm

Bant uzunluğu

Bant uzunluğu

Bant uzunluğu

Bant uzunluğu

6,000mm

6,000mm

6,000mm

6,000mm

Yükseklik		2,800mm

Yükseklik		2,800mm

Yükseklik		2,800mm

Yükseklik		2,800mm

Ağırlık*		5,200kg

Ağırlık*		5,600kg

Ağırlık*

Ağırlık*		7,600kg

Valfler	Nozül Aralıkları
TS200/TS400 12.5mm/25mm

RİSK ALMAYIN

6,100kg

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

TARAMA İÇİN QR KOD

Yüksek hızlı bantlarda değerli malzemeleri kaybetme riskini almayın!
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autosort laser

ANA UYGULAMALAR
Kentsel Katı Atık Merkezlerinden Gelen
Camlar
karışık cam

FLYING BEAM® Teknolojisi

Şeffaf polimerler ve cam arasındaki
farklılık ayrımı

Bant dışı tarama işlemi

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Üretim ve insan tüketimi ile oluşan atıklar,
tam olarak üzerinde çalıştığımız ve makinelerimizin değerli ürünlere dönüşmesine
yardımcı olmak için işlediği malzemelerdir.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Lazer, elektromanyetik ve NIR yakın kızıl ötesi teknolojisi ile birleştirilmiş bağımsız
bir arka plan sistemi ile donatılan AUTOSORT LASER, evsel ve ticari atıkların etkili
bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Metal, plastik, seramik, taş, porselen ve camları
şeffaf polimerlerden ayırmak artık hiç zor değil.

FLYING BEAM®

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Genişlik		

2,400mm

1800
Genişlik		

3,200mm

Uzunluk		

2,300mm

Uzunluk		

2,300mm

Yükseklik		

2,145mm

Yükseklik		

2,145mm

Ağırlık*		

2,810kg

Ağırlık*		

3,272kg

Valfler	Nozül Aralıkları
TS400 6.25mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Farklı ve özel ayıklama görevleri için geliştirilmiş bir ayıklama çözümünün
avantajlarını kaçırmayın!
18
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autosort color

ANA UYGULAMALAR
Evsel Katı Atıktan Cam
Karışık cam

Geniş valf bloğu

Kendini temizleme fonksiyonu

Zorlu görevler için makine tasarımı

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Daha fazla sürdürülebilirlik için sınırlı olan
kaynakları en iyi şekilde kullanma yollarının
tanımlanması her şeyden önemlidir. Kaynakların değerleri ve kaliteleri korunmalıdır.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

AUTOSORT LASER tarafından ayıklanan cam malzemeyi bir sonraki aşamada
işleyen AUTOSORT COLOR, benzersiz renk ayrımı ile üstün bir ayıklama sonucu
sunuyor. AUTOSORT COLOR, malzeme ıslak, kirli veya tozlu olsa bile yüksek üretim
oranları sağlıyor ve minimum % 95 saflığı garanti ediyor.

FLUID COOL® LED

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Genişlik		

2,450mm

Uzunluk		

3,500mm

Yükseklik		

2,402mm

Ağırlık*		

4,990kg

Valfler	Nozül Aralıkları
TS400 6.25mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Ayıklama makinelerinizde operasyonel aksamaları, arıza süresini ve camdan
kaynaklanan maliyetleri riske atmayın.
20

21

autosort black

ANA UYGULAMALAR
Elektronik Hurda - WEEE
PS / ABS, PC ABS, PC, PVC, PP, PE

Ana bileşenlerin kurum içinde geliştirilmesi

>20 x 20mm tane boyutlarının ayıklanması

Optimize ısı giderici sistem

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Daha önce NIR ayıklama teknolojisi tarafından algılanamayan siyah plastikler,
AUTOSORT BLACK plastik ayıklayıcı tarafından tanımlanıp ayıklanabiliyor. Makine,
siyah PE, siyah PP, siyah PET ve PS gibi siyah plastikleri önceden parçalamadan
ayırt edebiliyor. Bu ünite, sadece atık ayıklama teknolojisindeki boşluğu
doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda değer yaratıyor. Yüksek verimi ve gelişmiş
çözünürlüğü ile AUTOSORT BLACK, siyah plastikler için hızlı bir yatırım getirisi
sağlıyor.

MIR TEKNOLOJİSİ

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Her yıl, üretilen tüm plastik ambalajların
% 32'si doğaya atılıyor.

1200
Genişlik		

2,400mm

1800
Genişlik		

3,200mm

Uzunluk		

2,300mm

Uzunluk		

2,300mm

Yükseklik		

2,145mm

Yükseklik		

2,145mm

Ağırlık*		

2,810kg

Ağırlık*		

3,272kg

Valfler	Nozül Aralıkları
TS400 6.25mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Siyah plastiklerin değerini kaybetme riskini almayın!

22
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autosort fines

ANA UYGULAMALAR
Elektronik Hurda - WEEE
PS, ABS, PC ABS, PPO, PPE, PC, PBT,
PMMA, PP, PE

Çok esnek sistem

FLYING BEAM® Teknolojisi

Hassas boşaltma sistemi

AÇIKLAMA

Teknolojİ

AUTOSORT ailesinin özelliklerini uygulayan AUTOSORT FINES, küçük (polimer)
taneleri birden fazla uygulamada ayıklıyor ve rakipsiz FLYING BEAM® teknolojisi ve
yüksek hızlı valfler ile yüksek saflık seviyeleri sunuyor. Makinede harici lambaların
bulunmaması, yüksek toz koruması, daha az bakım gerekliliği ve daha az arıza
süresi sağlıyor.

FLYING BEAM®

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Geri dönüştürülmüş plastikler, yerel ve uluslararası endüstriler için giderek daha değerli bir
hammadde haline gelmiştir.

24

1200
Genişlik

2,000mm

1800
Genişlik

2,600mm

2400
Genişlik

3,200mm

Valfler	Nozül Aralıkları
TS200
6.25 (1:1)

Bant uzunluğu

4,000mm

Bant uzunluğu

4,000mm

Bant uzunluğu

4,000mm

TS400

Uzunluk

6,420mm

Uzunluk

6,420mm

Uzunluk

6,420mm

Ağırlık*

3,990kg

Ağırlık*

4,815kg

Ağırlık*

6,370kg

Güç Tüketimi*

4.3kW

Güç Tüketimi*

6.1kW

Güç Tüketimi*

7.5kW

6.25 (1:1)

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

En küçük taneleri bile kurtarma şansını kaçırmayın.

25

autosort rdf

ANA UYGULAMALAR
Online Analiz
RDF (kalorifik değeri analiz ederek,
klor ve su içeriği)

FLYING BEAM® Teknolojisi

Ana bileşenlerin kurum içinde geliştirilmesi

Kesintisiz online görüntüleme

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Avrupa'da her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton
plastik atık oluşuyor.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Optimize edilmiş bir kalite yönetimine katkıda bulunan AUTOSORT RDF online
analiz, yakıt malzemesini kalorifik değer, su ve klor içeriği açısından tespit ve analiz
ediyor. AUTOSORT RDF, kaliteyi sağlama zorluğunun üstesinden gelmeye yardımcı
oluyor ve çalışma süreleri sırasında kritik değerlerin doğru ve zamanında ölçümünü
sağlıyor.

FLYING BEAM®

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
600
Genişlik		

1,400mm

1000
Genişlik		

1,800mm

1400
Genişlik		

Bant uzunluğu

5,000mm

Bant uzunluğu

5,000mm Bant uzunluğu

5,000mm

Ağırlık*		

135kg

Ağırlık*		

170kg

Ağırlık*		

200kg

Güç Tüketimi*

1.3kW

Güç Tüketimi*

1.5kW

Güç Tüketimi*

1.6kW

2,200mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Atıktan türetilen yakıttaki tutarsız kalite nedeniyle yakma fırının çalışmama riskini
almayın!
26
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autosort flake

ANA UYGULAMALAR
PET Çapakları
PET çapaklarının saflaştırılması
PO Çapak
PE/PP çapakların saflaştırılması

Tek nokta tespiti

Aktif ısı kontrolü

Gelişmiş çözünürlük

PVC Pencere Kasaları
PVC

AÇIKLAMA

Teknolojİ

AUTOSORT FLAKE, tane boyutlarından bağımsız eş zamanlı olarak üç zorluğun
üstesinden geliyor: renk, metal ve malzeme bilgilerini algılama. Ön plan ve arka
plan aydınlatmasının eşsiz kombinasyonu, daha fazla çapak varyasyonunun
ayrılmasını sağlayarak ayıklama performansını önemli ölçüde artırıyor.

FLYING BEAM®

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Mevcut uygulamalara devam edilmesi durumunda 2050 yılına kadar okyanusta balıklardan daha fazla plastik olacak.

1200
Genişlik		

1,900mm

Uzunluk		

2,000mm

Yükseklik		

2,300mm

Ağırlık*		

1,850kg

Güç Tüketimi*

10kW

Valfler	Nozül Aralıkları
TS100B 4mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Çapak ayıklama için mevcut en yüksek çözünürlüğe güvenin, değerli malzeme
kaybı riskini almayın.
28
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innosort flake

ANA UYGULAMALAR
PET/PO Çapakları
PET Çapaklarının saflaştırılıması
şeffaf ve opak çapakların saflaştırılması
karışık renkli çapakların ayıklanması

Hepsi bir arada çözüm

İleri seviye kalite

Düşük başlangıç yatırımı

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Özellikle PET çapaklarının yüksek kalitede geri kazanımı için tasarlanan INNOSORT
FLAKE, PVC, metal ve opak çapakların atık akışlarından güvenilir bir şekilde
çıkarılması için renk ve malzeme ayıklamasını birleştiriyor. 2mm polimer algılama
özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü FLYING BEAM® teknolojisi ile çok miktarda
kirletici maddeyi ortadan kaldırıyor. 6 ton / saate kadar kapasite, ultra yüksek
çözünürlüklü kamera ve NIR sensörleri ile INNOSORT FLAKE, PET çapak malzeme
kaybını % 2’nin altına düşürerek verimliliği artıyor.

FLYING BEAM®

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Avrupa'da, her yıl okyanusa giden 500.000
ton plastik, 66.000 çöp kamyonuna eşittir.

1000
Genişlik		

1,751mm

1500
Genişlik		

2,279mm

2000
Genişlik		

2,843mm

Uzunluk		

1,831mm

Uzunluk		

1,831mm

Uzunluk		

1,831mm

Yükseklik		

2,144mm

Yükseklik		

2,144mm

Yükseklik		

2,144mm

Ağırlık*		

980kg

Ağırlık*		

1,100kg

Ağırlık*		

1,300kg

Güç* (3-faz)

2.2kVA

Güç* (3-faz)

3.5kVA

Güç* (3-faz)

4.7kVA

Güç* (1-faz)

3.0kVA

Güç* (1-faz)

5.0kVA

Güç* (1-faz)

5.1kVA

Valfler	Nozül Aralıkları
TS120
4.75mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

Hepsi bir arada çözümümüz, hem malzeme hem de renge göre ayıklarken karmaşık
PET ayıklama işlemlerine yatırım yapma riskini ortadan kaldırın.
30
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ALÜMİNYUM HURDANIN SADECE
% 3'Ü GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ

ÜRETİLEN ALÜMİNYUMUN % 75'İ
HALA KULLANILMAKTADIR

METAL PAZARI
Tüm metal TÜRLERİNİN değerlİ kaynaklarını korumak İÇİN
zorluklar çözüldü
Birçok geri dönüşüm tesisinin karşılaştığı zorluklar, geri dönüştürülmüş metal
kalite standartlarının arttırılması ve saf mono-fraksiyonların sağlanması oluyor.
Üç haneli tonluk global metal üretimi, geri dönüştürülmüş malzeme için doğru
teknolojiyi uygulama ve bu standartları karşılama yeteneği sağlıyor.
Bizim için metal geri dönüşümünde işlenmemiş malzemeyi kazanma ve yüksek
saflıkta malzemeler üretme prensibi, metal uygulamaları için makinelerimizin
ve teknolojilerimizin geliştirilmesinin merkezinde bulunuyor. Metal ayıklama
makinelerimiz, malzemenin daha yüksek saflık oranlarında geri dönüştürmesini
sağlıyor. Herkes için kazan-kazan durumu yaratılarak değerli işlenmemiş
malzeme daha az tüketiliyor, daha düşük maliyet sağlanıyor ve çevre
korunuyor.

32
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finder

ANA UYGULAMALAR
ASR
metal geri kazanımı
Elektronik Hurda - WEEE
PCB, tel, alüminyum

Esnek sensör sistemi

Yazılım tabanlı nesne işleme

Modüler tasarım

Tel Geri Kazanımı
kablo ve tel malzemeleri
Ahşap
ahşap yongaları
Kül Geri Dönüşümü
Ferro ve non-ferro metallerin geri kazanımı

AÇIKLAMA

Teknolojİ

FINDER, malzeme karmaşıklığı veya tane boyutundan bağımsız olarak yüksek
saflıktaki tanelerin ayıklanmasını sağlıyor. Patentli teknolojileri kullanan FINDER,
metal nesneleri son derece hassas bir şekilde algılıyor ve olağanüstü yüksek verim
ve saflık seviyeleri sağlıyor. Modüler tasarımı sayesinde ultra esnek olan makine,
çeşitli karışık atık akışları ve metal uygulamaları için kullanılıyor.

SUPPIXX®
Z TECT
Akıllı Nesne Tanıma

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Genişlik		

2,000mm

1800
Genişlik		

2,600mm

2400
Genişlik		

Valfler	Nozül Aralıkları
3,200mm TS400 6.25 (1:1)

Bant Genişliği

1,200mm

Bant Genişliği

1,800mm

Bant Genişliği

2,400mm TS1500

Bant Uzunluğu

4,000mm

Bant Uzunluğu

4,000mm

Bant Uzunluğu

4,000mm

Uzunluk		

6,420mm

Uzunluk		

6,420mm

Uzunluk		

6,420mm

Yükseklik		

2,120mm

Yükseklik		

2,120mm

Yükseklik		

2,120mm

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ağırlık*		

3,800kg

Ağırlık*		

4,600kg

Ağırlık*		

6,100kg

Güç Tüketimi*

5kW

Güç Tüketimi*

5.5kW

Güç Tüketimi*

7.5kW

Otomotiv Geri Dönüşüm Endüstrisi, her yıl
dünya çapında hurda araçlardan toplanan
25 milyon tondan fazla atık malzemeyi geri
dönüştürüyor.

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

6.25 (1:2)

TARAMA İÇİN QR KOD

FINDER, farklı metal uygulamalarında yeterli esneklik ve yüksek performans
sunarken statik bir sisteme yatırım yapma riskini almayın.
34
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x-tract

ANA UYGULAMALAR
E-HURDA PAKETİ
alev geciktiriciler
ORGANİK PAKET
inert malzemeler, organik malzemeler
AHŞAP PAKETİ
ağaç yongası temizleme
ALÜMİNYUM PAKETİ
alüminyum alaşımlar, alüminyum vs ağır
metaller, manyetik ve manyetik olmayan
metallerin geri kazanımı, PCB kartlar, kablo,
alüminyum, alüminyum vs ağır metaller

YÜKSEK GÜÇ PAKETİ
alüminyum alaşımlar, alüminyum vs ağır
metaller, manyetik ve manyetik olmayan
metallerin geri kazanımı, PCB kartlar, kablo,
alüminyum, alüminyum vs ağır metaller

İkili işleme teknolojisi

Ana bileşenlerin kurum içinde geliştirilmesi

M agn

ez yu

YE N İ

m ay

ı rm a

!

içi n X
-TRA
C

T

Zorba tanelerini işleme

TANE PAKETİ
alüminyum vs ağır metaller
5-40mm

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Daha yüksek ayıklama performansları sağlamaya adanmış, TOMRA Duo-Line
Teknolojisi ve Çok Yoğunluklu Kanallar ile donatılmış olan X-TRACT, çok çeşitli
metal uygulamalarındaki en hassas malzeme karışımlarını bile olağanüstü
hassasiyet ve güvenilirlikle ayıklıyor. Yüksek verim seviyeleri ve en kaliteli nihai
ürünler, iyi yapılandırılmış İkili İşleme Teknolojisi’nin ve özel yazılımın mükemmel
etkileşiminin sonucu oluyor. Yeni entegre ACT kullanıcı arayüzü, düzenli kontrolü
mümkün kılan kritik bilgiler ve gerçek zamanlı süreç verileri sağlıyor.

İKİLİ İşleme
Duo-Line
Çok Yoğunluklu Kanallar

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Genişlik		

2,000mm

2400**
Genişlik		

Valfler	Nozül Aralıkları
2,600mm TS1500 6.25 (1:2)

Bant Genişliği

1,200mm

Bant Genişliği

1,800mm

Bant Uzunluğu

4,000mm

Bant Uzunluğu

4,000mm

Uzunluk		

6,420mm

Uzunluk		

6,420mm

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yükseklik		

2,120mm

Yükseklik		

2,120mm

Ağırlık*		

7,400kg

Ağırlık*		

15,000kg

Alüminyum, kalite veya özellik kaybı olmaksızın sonsuz şekilde geri dönüştürülebilir.

Güç Tüketimi*

9kW

Güç Tüketimi*

10kW

* 	 Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.
** Sadece Yüksek Güç Paketi çin mevcut.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

İleri teknoloji yardımcı olabildiğinde değerli metallerin geri kazanımını kaybetme
riskini göze almayın.
36
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combisense

ANA UYGULAMALAR
Ömrünü Tamamlamış Araç Hurdası
alaşımsız çelik, plastik, cam, bileşik malzemeler
Elektronik Hurda - WEEE
PCB, tel, gri metaller, bakır, pirinç

Aktif ısı kontrolü

Stabil renk aralığı

Optimize edilen işletme maliyetleri

Demir İçermeyen Metaller
gri metaller, bakır, pirinç
Zorba
gri metaller, bakır, pirinç

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Eşsiz renk algılama ve çok parametreli tane ayrımı sunan COMBISENSE, çoğu
kirletici maddeyi en zorlu ELV, WEEE ve metal atık akımlarından bile kolaylıkla
ayıklıyor. Granüllerin ayıklama sisteminden iki kez geçmesine izin verilerek, yüksek
saflık seviyeleri ve maksimum mono tane geri kazanımı elde ediliyor.

FLUID COOL®
İKİLİ İşleme

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Genişlik		

2,480mm

Bant Genişliği

1,200mm

Bant Uzunluğu

3,960mm

Uzunluk		

5,650mm

Yükseklik		

1,830mm

Ağırlık*		

3,770kg

Güç Tüketimi*

10kW

Valfler	Nozül Aralıkları
TS1500 8 mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Bir teneke kutunun geri dönüşümü, işlenmemiş malzemelerden üretilmesine kıyasla % 95
daha az enerji ve su gerektirir.
38

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

COMBISENSE, sonraki adımlarda çok sayıda taneyi ayırabilirken çok miktarda
değerli metal kazanımı için birden fazla makineye yatırım yapma riskini almayın.
39

combisense chute

ANA UYGULAMALAR
Granül Bakır Malzemesi
ince metal kısımlar

Aktif ısı kontrolü

Karışık Metal Ayıklama
bakır, pirinç, gri metaller

Stabil renk aralığı

Optimize edilen işletme maliyetleri

Kırmızı Metal Ayıklama
bakır, pirinç

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Birincil bakır üretimi, bakırın geri dönüşümünden % 80-90 daha fazla enerji gerektirir.
Yıllık 40 milyon ton CO2 tasarrufu, 16 milyon
binek otomobili yolda olmamasına eşittir.

AÇIKLAMA

Teknolojİ

Birden fazla metal uygulamasına uygun olan COMBISENSE CHUTE, tane
karmaşıklığına bakılmaksızın çok parametreli bir malzeme karışımından yüksek
saflıkta metal tanelerin ayıklanmasında uzmandır. CRGB kamerası ile COMBISENSE
CHUTE, 2 mm’ye kadar küçük malzemeleri algılar, renk, şekil ve boyuta göre ayıklar.
Daha önce görülmemiş sayıda ayıklama programı sunan COMBISENSE CHUTE,
benzersiz değişkenlik seviyelerini temsil ediyor.

FLUID COOL®
İKİLİ İşleme

MAKİNE ÖLÇÜLERİ
1200
Bant Genişliği

1,200mm

Genişlik		

2,150mm

Uzunluk		

1,990mm

Yükseklik		

2,990mm

Güç Tüketimi*

5.7kW

Valfler	Nozül Aralıkları
TS100
4 mm

* Gösterge verilerdir ve uygulamaya bağlıdır. Kesin veriler talep üzerine sunulur.

RİSK ALMAYIN

TARAMA İÇİN QR KOD

COMBISENSE CHUTE, tek makinede çok sayıda program sunarken birden fazla
ayıklama birimini yönetme riskini almayın.
40
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Araştırma ve
GELİŞTİRME - İŞLETMENİN
GELECEĞİNİ yönetme
Değişim ve gelişim, pazarda lider bir konuma ulaşmanın ve sürdürmenin
anahtarıdır. Geri dönüşüm endüstrisi, ancak hızlı bir pazarın önünde
düşünürken, yeni pazar gereksinimlerini hızlı bir şekilde ve doğru çözümlerle
yerine getirirken, bir sonraki seviyeye ulaşabilir.
Ar-Ge departmanımız, işimizi önemli ölçüde şekillendiriyor. Hangi teknolojilerin
geliştirildiğine veya optimize edildiğine dayalı olarak derin araştırmalar
yaparak mevcut çözümlenmemiş görevler için çözümler sunan yenilikler
yaratıyoruz. Tüm ürünlerimiz, özel çalışmanın bir yansıması ve gelecekteki
hedeflerimize ulaşmamızı, rekabet gücümüzü artırmamızı ve bir endüstri
öncüsü olarak konumlanmamızı sağlıyor.

TOPLAM GELİRİN
%8'DEN FAZLASI, ARGE
İÇİN KULLANILIYOR

Şirket bünyesinde çözümler geliştirmek, doğrudan müdahaleden, yeni
tekniklerin daha hızlı entegrasyonundan ve uzmanlıktan - yalnızca
TOMRA tarafından ve TOMRA’da geliştirilen uzmanlıktan yararlanmanıza
yardımcı oluyor.

TÜM EKİBİN %20'DEN
ÇOĞU, ŞİRKET İÇİNDE
AR-GE ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
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TOMRA OLARAK GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZIZ
TOMRA olarak bir tedarikçiden daha fazlasıyız. Her zaman ve
her yerde yüksek kabiliyet ve eksiksiz hizmet sunan güvenilir iş
ortağınızız.
Güven…
…tecrübemiz
50 yılı aşkın deneyim, en son teknoloji ile geri dönüşüm
endüstrisinin gelişmesine başarılı bir şekilde katkıda bulunmak için
gerekli bilgilere sahip olmamızı sağladı.
… Başarımız
Atık ayıklama uygulamaları için dünyanın ilk yüksek kapasiteli
kızılötesi (NIR) sensörünün geliştirilmesinden sorumlu olarak,
neredeyse her türlü atık akışından yüksek saflıktaki taneleri
ayıklamaya adanmış bir endüstri öncüsü olduğumuzu iddia
ediyoruz.
…Değerlerimiz
Tüm çalışmalarımız, şirket değerlerimizin bir yansımasıdır:
Çevreye özen göstermeyi, şeffaf ve iletişimde açık olmayı taahhüt
ediyoruz - sorumlu davranıyoruz.
Mevcut ve gelecekteki zorluklara çözüm olmak için yeni çözümler
araştırmaya ve bulmaya cesaret ediyoruz - yenilikçiyiz.
Yaptığımız işe inanıyoruz, dönüşümün bir parçası oluyoruz ve
ilham veriyoruz - tutkuluyuz.
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TEST MERKEZLERİMİZ
Avantajlarınız
• Numune malzemenizin
kapsamlı testi
• Detaylı test raporları
• Opreasyona özel süreç tasarımı
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TOMRA test merkezlerİ:
Almanya, Çin, Güney Kore
Partner test merkezlerİ:
ABD, Japonya

Çeşitli uygulamalar için tesislere özel çözümler bulmak ve her türlü
ayıklama tesisi için en ideal çözümleri sunmak bizim için çok önemlidir. Test
merkezlerimizdeki deneyimli uygulama mühendislerimiz, malzemenizle
kapsamlı testler yapmak için hazır bulunuyor. Test sürecinde elde edilen değerli
bilgilere dayanarak, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkaran yenilikçi iş
akışları geliştiriliyor ve özel ihtiyaçlarınız için en verimli ayıklama çözümleri
öneriliyor.
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TÜM DÜNYADA
160
SERVİS MÜHENDİSİ

DÜNYA ÇAPINDA
16
SERVİS MERKEZİ

GLOBAL SERVİS EKİBİMİZ
Birinci sınıf ayıklama çözümleri sunmak, size olan bağlılığımızın sadece bir
parçasıdır. Kapsamlı bir servis ortağı olarak özel servis ekibimiz, sisteminizin
en iyi şekilde çalışmasını sağlıyor. TOMRA’da başarınızı sizlere özel çözümlerle
ileriye taşıyoruz.
160’tan fazla servis mühendisinden oluşan global ekibimiz, stratejik olarak
dünyanın dört bir yanındaki 16 servis merkezimizde görev alıyor. Kısa sürede
ulaşılabilir şekilde, planlanabilir maliyetler ile maksimum performans ve
minimum kesinti süreleri sağlamak için satış öncesi, satış veya satış sonrası
aşamada mükemmel destek sağlıyorlar.
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Danışmanlık
100’den fazla ülkede 6.000’den fazla makine
kurulumundan elde edilen derin ve köklü
deneyimlerimizle, uzman tavsiyesi veriyor ve tesisiniz
için en uygun çözümü sunuyoruz.
Malzeme testleri
Gerekirse, test merkezlerimizde numune
malzemelerinizin testlerini gerçekleştiriyoruz.
Uygulama alanınız ve ayıklama göreviniz için en
uygun ayıklama sürecini kapsayan bir akış şeması
oluşturuyoruz.
Değerlendirme
Ayıklama makinelerinin operasyonlarınız için
sağlayabileceği maksimum faydaları veya potansiyel
sonuçları tanımlamaya yardımcı olacak bir yatırım
analizi sunuyoruz.
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Özelleştirilmiş paket
Makine, teslimat, yedek parça ve birinci sınıf satış
sonrası servislerden oluşan tam hizmet çözümleri
sunuyoruz.
Sözleşme
Sözleşme tamamlandıktan sonra, test sırasında elde
edilen benzer sonuçları sağlamak amacıyla projenizi
uygulamaya başlıyoruz.
Satış sonrası servis
Dünyanın dört bir yanındaki 16 servis merkezinden
destekle veya uzaktan yardım alarak, hızlı bir yanıt
süresinde kapsamlı satış sonrası destek hizmetinden
faydalanabilirsiniz.

İş Ortaklığı: Satış Sürecİ
Zorlukları fırsata dönüştürüyoruz, karışık atık akışlarını saf son ürünlere, atıkları
değere dönüştürüyoruz – sizlerle birlikte ve sizin için!
Güvenilir iş ortağınız olarak yalnızca kısa vadeli hedeflere ulaşmanıza
desteklemekle kalmayıp aynı zamanda planlamadan uygulamaya ve sürekli
optimizasyona kadar satış süreci boyunca size güvenilir bir şekilde eşlik
ediyoruz.
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www.tomra.com/recycling

Geri Dönüşüm Merkez Ofisi
TOMRA Sorting GmbH
Otto-Hahn-Strasse 2-6
56218 Mülheim-Kärlich
Almanya
Tel: +49 2630 9652 0
Faks: +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

Brezilya
TOMRA Brasil Ltda
Rua Fernandes Moreira, 883
04017-003 - Chác. Santo Antônio
São Paulo, Brezilya
Tel: +55 11 3476 3500
Faks: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com

Çin
TOMRA Sorting Technology Co.,Ltd
1A/E, Rihua Building, No.8,
Xinfeng 2nd Road, Huli District,
361006, Xiamen, Fujian, P.R.C.
Tel: +86 592 5720780
Faks: +86 592 5720779
inquiry.china@tomra.com

Fransa
TOMRA Sorting Sarl
266 Rue de la Gariguette
34130 Saint-Aunès
Fransa
Tel: +33 4 67 56 39 66
tss-info-france@tomra.com

İtalya
TOMRA Sorting Srl
Strada Martinella, 74 A/B
43124 Alberi (PR)
İtalya
Tel: +39 0521 681082
Faks: +39 0521 681085
TSS-info.IT@tomra.com

Japonya
TOMRA Sorting K.K.
3-2-5 Magamoto, Minami-ku
Saitama-shi, Saitama
336-0033 Japonya
Tel: +81 48 711 3135
Faks: +81 48 829 9082
info-japan@tomrasorting.com

Kore
TOMRA Sorting Co., Ltd.
7th, Fl., 454, Chungang-ro,
Deokyang-gu, Goyang-si,
10486 Kyeonggi-do
Kore
Tel: +82 (0)31 938 7171
Faks: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Polonya
TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Polonya
Tel: +48 32 352 60 93
Faks: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Rusya
Tomra Sorting OOO
123112, Presnenskaya nab. 10, C,
5th floor, office 505
Moskova
Rusya
Tel: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com

İspanya & Portekiz
TOMRA Sorting, SL
C. Arquitecte Gaudí, 45
17480 Roses - Girona
İspanya
Tel: +34 972 154 373
Faks: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Türkiye
TOMRA SORTING
Dudullu OSB Mah
Ìmes Sanayi Sitesi
A 101 Sok No: 10
Ümraniye/Istanbul
34776 Türkiye
Tel: +90 216 526 3337
Faks: +90 216 527 3394
TSS-info-turkey@tomra.com

İngiltere & İrlanda
TOMRA House
Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
Birleşik Krallık
Tel: + 44 116 218 1430
info-uk@tomrasorting.com

Birleşik Arap Emirlikleri
TOMRA Sorting DMCC
Mayfair Executive Offices, Floor 37
Jumeirah Business Center 2, JLT
Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
Tel: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

ABD Doğu
TOMRA Sorting Inc.
11121 Carmel Commons Blvd
Suite 155
Charlotte, NC 28226
Tel: +1 980 279 5650
recycling.us@tomra.com

ABD Batı
TOMRA Sorting Inc.
875 Embarcadero Drive
West Sacramento
California, 95605, ABD
Tel: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com

Broşürlerimiz için TOMRA Sorting teknolojileri ile üretilen %100 geri dönüştürülmüş kağıtlar kullanıyoruz.
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Teknoloji lideri olan Tomra Sorting Recycling, atık ve metal geri dönüşüm endüstrilerinde sensör bazlı ayıklama konusunda
öncü olmayı sürdürüyor. 100’den fazla ülkede kurulu 6.000’ün üzerinde ünite ile uzmanlığımız ve üstün servisimiz, geniş
bir uygulama yelpazesindeki müşterilerimize yüksek performanslı ayıklama ve analitik çözümler sunmamızı sağlıyor.

