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Specifikation

► Funktion
Matavfallskvarnen maler och finfördelar organiskt material så som matavfall från
restauranger, diskrum och storkök. Efter malning hamnar matavfallet i lagringstanken.
Tanken töms av en slamsugningsbil för transport till biogasanläggning eller kompostering. 
Kvarnen är konstruerad att klara allt normalt förekommande matavfall inklusive benrester, 
kotlettben, fiskskinn, långfibriga grönsaker och pasta m.m.

OBS!
Metallföremål, korkar, kemikalier, plast och andra främmande föremål som inte är biologiskt
nedbrytbara får inte kastas i matavfallskvarnen, då matavfallet används för biogasproduktion 
eller kompostering. Dessa produkter påverkar slutresultatet dvs. biogasens
och restproduktens (= växtgödningens) kvalitet.

Metallföremål och kraftiga ben av nöt skadar kvarnens kniv.

► Dimension
Tankmått: B=1210 mm, D=1010 mm, H=744 mm. 

► Design/Egenskaper
► Kvarn med inkasttratt monteras på en tank, vars höjd medger att den
 enkelt kan tas in och placeras i soprummet. Kvarnen kräver endast 1-fas
 och kan anslutas till en normal stickkontakt. 
► Inmatningshöjd c:a 1150 mm. Inkasttratten är utformad så att det är enkelt
 att tömma kantiner, kärl och olika typer matavfallsbehållare. När man tömt
 sitt avfall fälls locket ner och kvarnen kan först då startas. Man kan omedelbart
 återgå till köket.
► Skulle en kniv skadas kan den enkelt bytas av personalen.
► Kvarnen är mycket enkel att rengöra. 
► Lätt att komma åt för service.

► Inkastvolym
c:a 7 l.

► Kapacitet
Standardstorlek tank 600 l. Kan även fås i andra storlekar.
Kontakta oss för ytterligare information.

► Anslutning till ventilation
Flexslang Ø75 mm, med fläkt, ansluts till frånluftsventilation.

► Tömning
Genom att öppna locket på tanken kan slamsugningsbilens
operatör komma åt att med bilens sugledning tömma tanken.
Tanken spolas på slutet med vatten, så att allt matavfall kan avlägsnas.

► El-anslutning
230 V / 0,3 kW / 10 amp.

► Material
SS2333, Aluminium & HDPE plast.

► Rengöring
Daglig rengöring av kvarnen där inkasttratt, kniv och utkastaren kan
diskas i diskmaskinen. Fasta delen av kvarnen spolas invändigt och
torkas utvändigt.

► Tillbehör
Magnetisk bestickfälla.

► Patent
Matavfallskvarnen är patenterad.


