
 

 

 
CoolCollect Outdoor 
-automaatit 
Noutolokerikko päivittäistavaran toimituksille  
Turvallinen ja joustava tapa toimittaa päivittäistavaran 
verkkokauppaostoksia   
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CoolCollect outdoor -automaatit 
pähkinänkuoressa 
 

Edut 
CoolCollect outdoor -automaatti voidaan helposti 

sijoittaa muualle kuin yrityksen omiin tiloihin. Sitä 
voidaan myös siirtää ja se on käytettävissä 24/7. 
Näin kauppa voi tulla huomattavasti lähemmäksi 

kuluttajia. 

Tärkeimmät ominaisuudet 
• Automaatti voidaan valita joko 1- tai 2-

puoleisella rakenteella 

• 2-puoleisessa mallissa ostoksia voidaan noutaa 

automaatin molemmilta puolilta, omilta 
asiakaspäätteiltä 

• 1-puoleisessa mallissa ostokset noudetaan vain 

yhdeltä puolelta, jolloin automaatin lokeroiden 
määrä puolittuu, mutta niiden tilavuus 
syvyyssuunnassa kaksinkertaistuu. 

• Konttirakenne tarjoaa maksimaalisen määrän 

lokeroita kompaktissa tilassa 

• Saatavilla kylmä-, pakaste- ja 

yhdistelmäkontteja 

• Kontit voidaan yhdistää toisiinsa erilaisten 

yhdistelmien muodostamiseksi 

• Vakaat lokerolämpötilat 

puhallinjäähdytyksellä 

• Lämpötilan etävalvonta vakiona 

• Vakiona kylmälokeroissa joka ulko-oven 

takana neljä isoa lokeroa ja pakastinlokeroissa 

kuusi pientä ja yksi iso* 

• Käyttöautomaatio asennettu valmiina 

• Merkkivalot ohjaavat asiakkaat oikeille oville 

*Vakiomittaiset ulko-ovet, mutta lokeroiden 
lukumäärää voidaan muuttaa lisävarusteena 
neljän ison ja kahdeksan pienen välillä. 

Käyttökohteet 
CoolCollect outdoor -automaatit on suunniteltu 

verkkokaupasta ostettujen ruoka- ja 
käyttötavaraostosten toimitukseen.  

Outdoor -automaatit toimivat itsenäisesti ja niitä 

voidaan käyttää esimerkiksi myymälöiden 
läheisyydessä, tiheillä asutusalueilla tai vilkkaiden 
teiden varsilla. Lisäksi automaatteja voidaan 
hyödyntää massatapahtumissa sekä 

kausimyynnissä esim. kesämökkialueilla.  

 

2-puoleisissa automaateissa asiakkaan 
käyttöpäätteet ovat automaatin molemmilla 
puolilla 
 

Lisävarusteet 
• Viivakoodilukija täyttöä varten 
• Langaton internetyhteys ohjaukseen ja 

valvontaan 
• Lokeromäärän vaihto (4 isoa - 8 pientä) 
• Teippaus asiakkaan grafiikalla 
• Kiinteärakenteinen katos automaatille 
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Ratkaisu 
ulkokäyttöön 
 

Rakenne 
• Kestävä konttirakenne 

• Kontin runko säänkestävää lasikuitua ja 

sisäpinnat ja ovet pulverimaalattua terästä 

• Rungon eristys 80 mm polyuretaania 

• Teräksestä valmistettu vahva jalusta ja 

anodisoidut alumiiniprofiilit vahvistaen 

jokaisen kulman rungossa 

• Jalustan avulla kontti voidaan asentaa suoraan 

esim. asfalttipihalle 

• Ulkopinta, ovien tiivisteet ja lukot on 

valmistettu säänkestävästä materiaalista 

• Solenoidi- ja moottorikäyttöiset lukot 

• Rakenteeseen integroitu ohjausyksikkö ja 

käyttöpäätteet 

• Karmiin upotetut ulko-ovet suojaavat 

ilkivallalta ja minimoivat sääolosuhteiden 
vaikutukset 

 

 

 

 

 

 

• Suunniteltu ulkokäyttöön 

• Soveltuu vaativiin 
sääolosuhteisiin 

• Suunnittelu ja valmistus 
Suomessa 
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Ratkaisua voidaan käyttää erilaisissa 
sijaintipaikoissa – tarjoaa 24/7 
saatavuuden 

 

Myyntipisteen yhteydessä katoksen alla  

 

 

”Drive-In Stand Alone” -ratkaisu, myyntipisteen läheisyydessä katoksen alla  

 

 

”Drive-In Stand Alone” -ratkaisu, lähellä kulkuyhteyksiä katoksen alla   
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Helppo asentaa 
 

 

Asennus
• Erittäin alhaiset asennuskustannukset 

• Toimitetaan valmiina ”plug-in” -

konttimoduuleina 

• Asennukseen tarvitaan vain sähkö- ja 

Internet-verkkoliitäntä 

• Voidaan asentaa suoraan tasaiselle 

asfaltti- tai sorapihalle 

• Voidaan siirtää trukilla tai 

pyörökuormaajalla. Pienet mallit voidaan 
siirtää pumppukärryillä. 

• Kontin vahva metallijalusta mahdollistaa 

nostot ja siirrot, automaatin paikkaa 

voidaan vaihtaa tarvittaessa 

 

 

Pienet mallit siirrettävissä pumppukärryillä  Kaikki mallit siirrettävissä trukeilla tai 
pyörökuormaajalla 

 

* Konttien purku rekasta tapahtuu sivulta, joten asennuspaikalla tulee olla riittävä tila purkuun 

* Valmistaja toimittaa asennusohjeet 
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Helppo käyttää ja ylläpitää 
 

Käyttö 
• Yksi tai kaksi puolta keräykseen - erilliset 

asiakaspäätteet molemmille puolille 

• Asiakaspääte antaa helpot ohjeet noutoa 

varten 

• Kolmikielinen asiakaspääte vakiona  

(FI / SE / EN) 

• Asiakas syöttää tekstiviestillä vastaanotetun 

noutokoodin kosketusnäyttöön ja näkee 
merkkivalon syttyvän niiden ulko-ovien 

yläpuolelle, joiden takaa tavarat on 
noudettavissa. Kun ulko-ovet avataan, oikeat 
sisälokerot ovat jo valmiiksi avautuneet. 

• Lokerot soveltuvat pahvilaatikko, paperi- ja 

muovikassi toimituksille 

• Ulko-ovissa oven aukipito-haka helpottamaan 

lokeroiden täyttöä 

• Optimoitu lokerokoko – kauppaketjujen 

pakkauslaatikot ja muovikassit mahtuvat hyvin 

lokeroihin  

• Tilavat, metallipintaiset lokerot, jotka on 

helppo pitää puhtaana 
 

Ylläpito 
• Toimii korkealaatuisella kapseloidulla 

monoblokki pakastin- tai kylmäyksiköllä 

• Erilliset lokerot varattu huoltoa varten 

• Alhaiset huoltokustannukset - helppo vaihtaa 

koko monoblokki tarvittaessa 

• Mahdollisuus kuulua valmistajan huolto-

ohjelman piiriin, mikä varmistaa toiminnan 

keskeytyksettä 

Monoblokki jäähdytys- tai pakastusyksikkö 
suojattu metallikehikolla 

Sähkökeskus integroitu rakenteeseen 
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CoolCollect Outdoor -mallisto  
 

 

CoolCollect Outdoor Cooler 
CoolCollect Outdoor Cooler 7D 
CoolCollect Outdoor Cooler 14D 

 

Lokeroiden lämpötila +5..+7˚C 
 

 
 

CoolCollect Outdoor Freezer 
CoolCollect Outdoor Freezer 3D 
CoolCollect Outdoor Feezer 6D 

 

Lokeroiden lämpötila -16..-18˚C 
 

Rakenteessa ei ole käyttöpäätettä. 
Voidaan asentaa lisäosaksi muiden 
moduulien kanssa.   

CoolCollect Outdoor Combi 
CoolCollect Outdoor Combi 7D 
CoolCollect Outdoor Combi 14D 

 

Lokeroiden lämpötila  

Cooler -osio +5..+7˚C  
Freezer -osio -16..-18˚C. 

 

CoolCollect Outdoor Neutral 
CoolCollect Outdoor Neutral 7D 

CoolCollect Outdoor Neutral 14D 

 

Ilman kylmäkoneistoa   
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Yhteystiedot 
 

 

Toimitusjohtaja 

Sauli Hakala 
sauli.hakala@coolcenter.fi 

tel. +358 50 560 3114 

Myyntijohtaja 

Marika Mäntylä 
marika.mantyla@coolcenter.fi 

tel. +358 50 3726713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistaja 
Coolcenter Forssa Oy 

Sipilänkatu 11 
30100 Forssa, FINLAND 
www.coolcenter.fi 
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