KOMPOSTÉRY BIG HANNA

bioodpad / kompost

KOMPOSTUJTE U ZDROJE
Filozofie kompostování s kompostérem Big Hanna je velmi snadná - poskytnout lidem účinné
řešení pro nakládání s bioodpady přímo v místě jejich vzniku.
Big Hanna kompostéry se instalují po celém světě již déle než 20 let. Nejčastěji se využívají ve školách, hotelích, konferenčních centrech a horských střediscích,
činžovních domech, vězeňských zařízeních. Stroje Big Hanna můžete nalézt taktéž ve výzkumných centrech na severním i jižním pólu, na vojenských základnách,
v environmentálních projektech, jako je “EDEN”, dále např. v O2 Aréně v centru Londýna či
v mnoha školách ve Švédsku, Velké Británii, Norsku, Francii nebo Kanadě.

verze s vyklapěčem

BIG HANNA splňuje vysoké nároky na ekonomickou i funkční stránku řešení zpracování svých
odpadů. Má velké zkušenosti z velkého množství našich instalací a garantuje, že celý řetězec
procesu přerodu odpadů na hotový kompost probíhá tím nejjednodušším možným způsobem.
Nezanedbatelnou předností je rovněž energeticky nenáročný provoz. Vyklapěč odpadových
nádob a vstupní plnicí zásobník jsou jedněmi z mnoha opcí sloužících k uzpůsobení kompostéru.

PĚT ODLIŠNÝCH MODELŮ

plnění kompostéru
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz

typ

odpad (kg/týden)

počet domácností

T40

75 - 100

25 - 35

T60

150 - 250

55 - 70

T120

300 - 500

90 - 135

T240

400 - 1200

130 - 300

T480

800 - 2400

275 - 650

rozměry
(d x š x v, mm)
1995 x 885 x 1515
2400 x 1080 x 1550
3900 x 1080 x 1550
5300 x 1400 x 1800
6408 x 2000 x 2195

Více informací na www.elkoplast.cz

2014-10 Technické změny vyhrazeny

Kompostér Big Hanna, vyvinutý a vyrobený ve Švédsku, je nabízen v 5 rozličných modelech.
Teplotní senzory jsou standardem u modelů T60 až T480. Plnicí 40 L zásobník - buď
s drtičem nebo bez něj - lze aplikovat u modelů T60 až T120. Vyklapěč na 80 litrové nádoby
lze dodat od modelu T240.

KOMPOSTÉRY BIG HANNA
Části kompostéru
Vstup

Rozložení teplot v kompostéru
Ventilátor

Inspekční okno

Digitální displej

Automatické
vyprazdňování

Vstupní plnicí zásobník
s vestavným dopravníkem (opce)

Drtič (opce)

Vytápění vzduchu
pod krytem

Rotujicí válec

Reference

Základna Victoria, Kosovo
Čtyři kompostéry BIG HANNA T120 zpracovávají převážně odpad ze zeleniny. Kompost je
distribuován místním farmářům.

Hotel Slieve donard, Newcastle, Ireland
Kompostér BIG HANNA T240 s vyklapěčem.

Obytné budovy v Göteborg, Švédsko
Osm kompostérů BIG HANNA T60-T75 instalovaných v obytné oblasti zpracovává jídelní
zbytky 560 domácností.

Centrála Coca-Cola, Istanbul, Turecko
Coca-Cola likviduje odpad ze stravování s modelem BIG HANNA T60. Společnost klade důraz na trvale udržitelný rozvoj.

Nápravné zařízení Nobble, Caldwell, USA
Dva kompostéry BIG HANNA T240 pro redukci objemu bioodpadu.

O2 arena, Londýn, Velká Británie
Do této pozoruhodné budovy byl instalován
model BIG HANNA T240 s vyklapěčem.

Více informací na www.elkoplast.cz

