
Modell 56
Matavfallskvarn, hushåll 

För montering i ho

Malkammare 0,98 L

En kvarn som tar hand om 

organiskt matavfall direkt i köket
Modell 56 monteras i vasken och finfördelar 
matavfallet till små partiklar som spolas ut via avloppet. 
Finfördelning och bortspolning tar endast 
några sekunder.

Avfallskvarnen kan monteras i både nya och befintliga 
bänkar. Med sina kompakta mått får den plats under 
de allra flesta hoar.

Montering utförs av auktoriserad personal. 
Vi lämnar 3 års garanti.

Kvalité
Kvarnen tillverkas i USA av InSinkErator, en del av 
Emerson Corporation.

De är med 80% av den globala marknaden världens 
största tillverkare av matavfallskvarnar. 

Ett flertal sofistikerade och patenterade tekniska 
lösningar ger kvarnen en säker och bekymmersfri drift.

Rensa är serviceombud för InSinkErator i Sverige.

Tel 08 541 303 60;  Ritarslingan 14;  187 66 Täby;   www.rensa.se   



        

Tekniska data
(Alla mått i mm)

Artikelnummer 77970T

RSK-nummer 8080841

Elanslutning (V) 230
Genomsnittlig last (kW) 0,38
Säkring (A) 10
Hål i disklåda (diameter) 90
Avloppsanslutning 38
Vikt (kg) 8,1
Varvtal (varv/minut) 1425
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Funktion
Matavfallskvarnen styrs med hjälp av enkel luftström-
brytare monterad i bänkskivan. 

Vid malning slås kallt vatten på samtidigt som 
matavfall förs ned i kvarnens inlopp.

Med tillbehör kan styrning ske trådlöst från knapp 
monterad på vägg.

Kvarnen är utförd för kontinuerlig matning men kan 
också satsmatas då särskilt tillbehör för detta arbetssätt 
används.

Med silkorg kan ho, där kvarnen är monterad, även 
användas på vanligt sätt.

Miljö
Det malda matavfallet omhändertas av kommunens 
reningsanläggning. Där kan det omvandlas till biogas 
eller gödsel.

Transport av matavfall via avloppsledningar är både 
snabbt och energieffektivt.

Genom att använda en matavfallskvarn i köket kan du 
vara med och bidra till återanvändning av matavfall 
samtidigt som vi tillsammans minskar utsläppen av 
växthusgaser.

Dimensioner
(Alla mått i millimeter)

Montering
Anslutningar för breddavlopp i ho samt anslutning 
mot avlopp från diskmaskin gör att avfallskvarnen 
kan integreras i de flesta kök.

Med låg inbyggnadshöjd placeras Modell 56 enkelt 
i utrymme under ho.

Med hjälp av det inkluderade skruvförbandet kan 
kvarnen monteras i ho utan annan särskild åtgärd.

Utloppet kan justeras till valfri vinkel för att ge en 
smidig VS-installation.

Tillbehör
∞ Brytare med lock för batchmatning.

Används då man föredrar att ha manöver-
 brytare direkt på matavfallskvarnens lock.

∞ Magnetbrytare.

∞ Trådlöst manöverdon för montering på vägg
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