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BESKRIVNINGSUNDERLAG 
Xxx 

- 
Xxx Produkt 

Mola MT500-F  Artikelnummer: MT500-F  Inkastbänk för 
organiskt matavfall som levereras i utförande för fristående 
installation

- 
Datum 

- 
Status Xxx 

- - 
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Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en 
förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive 
littera. 

Produktbeskrivning 
Inkastbänk med integrerad matavfallskvarn. 

Fristående. 

Mola MT500-F  är utvecklad för att uppnå en hög kapacitet på en begränsad 
yta. Produkten ger en god arbetsmiljö med låg ljudnivå och enkel rengöring.  
Inkastbänken kan utföras i ett kundanpassat utförande. 

Produkten är CE-märkt och uppfyller kraven enligt maskindirektivet. 

Matavfallskvarnar ska kunna mala ner allt förekommande organiskt matavfall 
såsom , grönsaker, rotfrukter, frukt, skal, kött- och fiskrens. 

Matavfallskvarnar ska vara del av avvattnade matavfalls system med tillsättning 
av spolvatten via spoldysor. Automatisk spolvatten styrs via timerstyrningsrelä. 
Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd kopplat till 2-polig 
föreglingsbrytare . 
Losstagningsverktyg för malverk medföljer vid leverans. 
Kvarnhölje i rostfritt stål.
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 Text        

Inkastbänk med matavfallskvarn 

Inkastbänk med integrerad kvarn för organiskt matavfall. 
Kapacitet: Se avsnitt motoralternativ  
Utförs i rostfritt stål med minsta tjocklek 2,0 mm. 
Fläns för montering av matavfallskvarn ska medge att kvarn  
kan monteras med valfri vinkel för utlopp. 
Framsida samt sidor inklädda med plåtar, höjd ca 250 mm. 
Baksida utförs öppen, framsida stativ öppet under inklädnad/
styrskåp. 

Anslutningseffekt: Se avsnitt motoralternativ 

Storlek: 500×600 mm (B×D) 
Inkastöppning: Ø400 mm 

Inkastbänk för fristående installation/placering.
Inkastbänkt med trattformat inkast. 
Hög bakkant samt höger/vänster sida 
Utan uppstickande delar samt med breddavlopp för att  
skapa luftgap mellan spoldysor och breddavlopp, min 40 
mm. Inkast ska vara utfört med beröringsskydd/labyrint.
Beröringsskydd/labyrint ska förhindra åtkomst av malverk då
detta är i nedfällt läge.
Beröringsskydd ska vara kopplat till föreglingsbrytare för
bortkoppling av kraftmatning till avfallskvarn i öppet läge.
Spoldysor ska monteras i inkast utan att rå över ovansida
inkast,
Magnetisk besticksfälla monteras som standard i labyrint.
Inbyggd ljuddämpning finns som tillbehör.
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Styrskåp standardutförande

I standardleveransen så ingår styrskåp 
innehållande kontaktor, motorskydd, styrning av 
förreglingsbrytare, timerstyrning för spolvatten, 
start/stopp kapsling. Kapslingsklass: IP 66, 

Styrskåp med utökat tillval

Vid utökat tillval så levereras styrskåpet med 
kontaktorer, motorskydd, styrning av 
förreglingsbrytare, timerstyrning för spolvatten, 
gångtids räknare, kvarnstart/stopp kapsling. 
Kapslingsklass: IP 66, 

Tillval:

• Återflödesskydd/vakuumventil
• Ljuddämpningsring för montering i inkast
• Vattenlås anpassat för matavfallskvarn

levereras med fixerade kopplingar
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  Kod    Antal Rev 

*För verksamheter som producerar stora mängder ben per portioner så rekommenderas
anslutninseffekt 2,5 kW och uppåt.

XCB.1 1 

Text

Matavfallskvarn 
Kvarnhölje i rostfritt stål. 

Motoralternativ: 

Matavfallskvarn MT500-F-1,25 
Kapacitet: Upp till ca 500 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 1,25 kW 

Matavfallskvarn MT500-F-2,5* 
Kapacitet: Upp till ca 1000 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 2,5 kW 

Matavfallskvarn MT500-F-4,0 
Kapacitet: Upp till ca 1500 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 4,0 kW 

Matavfallskvarn MT500-F-5,5 
Kapacitet: >1500 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 5,5 kW 
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