
Kitchen Waste 
Systems
För en effektiv hantering av matavfall
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Acticon KWS passar alla behov
Vi som leverantör av matkvarnsystem har olika lösningar för både den mindre och större verksamheten. Vi har 
många referensanläggningar i drift av de olika modellerna och erbjuder även service genom vår serviceorganisation för 
att säkerställa lång livslängd och stabil drift.

Fördelar med ett slutet matkvarnsystem från Acticon

 › Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel

 › Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier

 › Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%

 › Matavfallet kan transporteras upp till 80 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken

 › Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön

 › Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur

 › Låg vattenförbrukning
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MATAVFALL – EN MILJÖRESURS
Överallt där mat hanteras produceras matavfall som skapar hygien- och belastningsrisker. Med 
våra automatiserade matkvarnsystem minskar den manuella hanteringen dramatiskt. Matavfallet 
transporteras i slutna system till tank och kan sedan tas tillvara som en viktig resurs för framställning av 
biogas och biogödsel.
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NanoVac 
Ett slutet system för hantering av matavfall med 
integrerad kvarn och lagringstank. 

Matkvarnen är fristående och placeras i separat 
miljö-/avfallsrum.

MicWaste 15 & 30
Ett slutet pumpsystem för hantering av matavfall. 
Systemen består av inkastbänk med integrerad kvarn 
och transportpump och separat placerad lagringstank.

Systemen kan vara försedda med en eller flera 
inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum och 
pumpsystemet kan transportera matavfallet 15 meter 
med MicWaste 15 och 30 meter med MicWaste 30.

MicroVac
Slutet vakuumsystem för hantering av matavfall. 
Systemet består av inkastbänk med integrerad kvarn, 
separat vakuumenhet och lagringstank.

Systemet kan vara försett med en eller flera 
inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum och 
vakuumsystemet kan transportera matavfallet upp till 
80 meter.

Underliggande lagringstankInkastbänk

Armerad glasfibertank

Armerad glasfibertank

Inkastbänk

Inkastbänk

Slutet system som minskar risker för lukter och skadedjur
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Acticon AB
Sjöåkravägen 30
564 31 Bankeryd

Tel: 036-37 07 90
E-post: info@acticon.se
www.acticon.se
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