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KRAFTFULLA AvFALLsKvARnAR

	Balancerat malningssystem
	BioShield antibakteriellt skydd
	Hög effekt och vridmoment
	Rostfria komponenter
	Enkel och snabb installation

UniKA egensKApeR
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Kraftfull! sÄKerhet!

Standard

n	 TorqueMaster malningssystem
n	 2600 RPM
n	 Rostfria drivhjul av stål som inte kärvar
n	 Malkomponenter i rostfritt stål
n	 Rostfri matkammare
n	 Balancerad roterande skiva
n	 Borttagbart stänkskydd
n	 Nätsladd med stickkontakt
n	 Antiseptiskt hölje

MediuM

n	 TorqueMaster malningssystem
n	 2600 RPM
n	 Rostfria drivhjul av stål som inte kärvar
n	 Malkomponenter i rostfritt stål
n	 Rostfri matkammare
n	 Balancerad roterande skiva
n	 Borttagbart stänkskydd
n	 Nätsladd med stickkontakt
n	 Antiseptiskt hölje
n	 Delvis ljudisolerad

MaxiMuM

n	 TorqueMaster malningssystem
n	 2600 RPM
n	 Rostfria drivhjul av stål som inte kärvar
n	 Malkomponenter i rostfritt stål
n	 Rostfri matkammare
n	 Balancerad roterande skiva
n	 Borttagbart stänkskydd
n	 Nätsladd med stickkontakt
n	 Antiseptiskt hölje
n	 Fullt ljudisolerad

deluxe

n	 TorqueMaster malningssystem
n	 2700 RPM
n	 Rostfria drivhjul av stål som inte kärvar
n	 Malkomponenter i rostfritt stål
n	 Rostfri matkammare
n	 Balancerad roterande skiva
n	 Borttagbart stänkskydd
n	 Nätsladd med stickkontakt
n	 Antiseptiskt hölje
n	 Fullt ljudisolerad
n	 SilverGuard magnetiskt bestickskydd

preMiuM

n	 TorqueMaster malningssystem
n	 2800 RPM
n	 Rostfria drivhjul av stål som inte kärvar
n	 Malkomponenter i rostfritt stål
n	 Rostfri matkammare
n	 Balancerad roterande skiva
n	 Borttagbart stänkskydd
n	 Nätsladd med stickkontakt
n	 Antiseptiskt hölje
n	 Fullt ljudisolerad
n	 SilverGuard magnetiskt bestickskydd

n	 Borttagbart stänkskydd 
 för enkel rengörning

n	 Antibakteriellt  
 BioShield odörskydd

n	 Ljudisolerad, tyst gång

n	 TorqueMaster 
 malningssystem

n	 Laserslipad skärring

n	 Balancerade komponenter 
 för vibrationsfri gång

n	 Rostfria komponenter 
 för problemfri drift

n	 Hög effekt och vrid- 
 moment för snabb malning

n	 Speed Master  
 Monteringssystem,   
 snabb och enkel  
 installation

UniKA egensKApeR

AvfAllskvArnAr

	 Inga otrevliga odörer
	Enklare occh snabbare uppfräschning  

 av köket 
	Mindre spring med blöta sopor

eTT beKvämT och 
hygienisKT KöK

antibakteriellt  
BioShield odörskydd
Kvarnarna är behandlade med  
en antibakteriell beläggning  
på insidan som skyddar mot  
odör och bakterietillväxt.

torqueMaster högpresterande  
malningsystem!
En kombination av datordesignade, 
balancerade komponenter som i 
samverkan erbjuder överlägset  
vridmoment och snabb malning.

enkel och Snabb installation!
Speed Master Monteringssystem har 
bara sex komponenter och installeras 
snabbt utan verktyg. Betydligt snabbare 
än andra 3-bultsystem med 10-tals  
delar och behov av verktyg.

SilverGuard
Den magnetiska besticksringen 
fångar upp de flesta metallobjekt 
innan de hinner nå kvarn- 
kammaren.

Kraftfull! sÄKerhet!
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a 355 381 379 406 440

B 165 165 184 184 184

C 121 188 218 218 218

d 135/140 135/140 142/147 142/147 145/147

e 70/100 70/100 70/100 70/100 70/100

F 38 38 38 38 38

alla mått i millimeter

 375 375 375 565 850
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 tillval tillval tillval Ja Ja

 2600 2600 2600 2700 2800

 2  år 3 år 4 år 5 år 6 år

energiförbrukning

BioShield antibakteriellt skydd

torqueMaster malningssystem

Motor med högt rpM och vridmoment

Balanserad rostfri roterande skiva

rostfri malring

Balanserat rostfritt hölje

rostfri malkammare

rostfria slungor

Snabbmonteringssystem

Strömsladd

ljudisolerad

Septiskt skydd

Bestickskydd

varvtal

Garanti

Titan - kraftfulla kompletta matavfallskvarnar!

titan avfallskvarnar 
Box 60, 233 22 Svedala 

Tel: 040-680 07 00 • Fax: 040-680 07 01
info@avfallskvarnar.com • www.avfallskvarnar.com


