INTERCOMP AVVATTNINGSPRESS
VEM KÖPER NÄTET MED DEN SKADADE APELSINEN?
FÖRDELAR
Sänkta kostnader för
avsättning
Genom att omvandla delar av
ditt avfall från brännbart till
biogasråvara kan du sänka
behandlingsavgiften för ditt
avfall.

Bättre miljö

Ett smartare sätt att hantera ditt organiska avfall
Man uppskattar att vi idag
slänger så mycket som
125.000 ton mat i våra
svenska livsmedelsbutiker.
Eftersom hanteringen med
att separera avfallstyper är
krånglig och tidsödande så
eldas vårt organiska avfall
ofta upp i onödan
Vår maskin underlättar
denna hantering genom att
automatiskt
separera
emballaget
från
det
organiska materialet.
Intercomps organiska press
klarar av att processa allt

matavfall med alla olika
typer
av
förpackningar
förutom glas och metall.
Det organiska materialet
processas och blir till en
slurry som levereras direkt
in till en Biogasanläggning.
I den genomsnittliga butiken
blir ca 80% av totalvikten
slurry medan resterande
20% förblir brännbart.
Det innebär att ni förutom
ekonomiska vinster ger
viktigt bidrag till en minskad
miljöbelastning genom den
ökade återvinningsgraden.

Genom
att
omvandla
produktionsspill till råvara för
Bio gas bidrar ni i större grad i
kretsloppet. Ert avfall minskar
behovet av icke förnyelsebara
energislag. Möjliggör även att
sätta kvantifierbara miljömål.

Bättre arbetsmiljö
Vår erfarenhet säger att
matavfall, som hanteras i kärl
eller komprimator idag, läcker
utanför, luktar samt drar till sig
ohyra och skadedjur. Inte sällan
hamnar även matavfallsrester
utanför.
Hanteringen med Intercomps
avvattningspress i ett slutet
system ger en hygienisk
hantering som minimerar lukt,
”kladd”	
  och	
  skadedjur

Hög driftssäkerhet
Maskinen kommunicerar via
mobilnätet
-Möjlighet
till
dagliga
mailutskick med fyllnadsgrad.
-Snabb service och support
genom distansuppkoppling

Intercomp utvecklar och säljer systemlösningar som effektiviserar våra
kunders hantering av sitt produktionsspill för olika material, till
exempel livsmedel, metall, trä, plast, gummi, wellpapp.

Utöver ekonomiska effekter så bidrar våra lösningar även till en bättre
arbetsmiljö och minskad hantering. Tycker du att det verkar intressant
och vill veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er?

Genom våra lösningar vidareförädlas produktionsspillet och på så sätt
ökar våra kunders lönsamhet.

Roger Fransson, 0705-322697
roger.fransson@intercomp.se

