
Uson Miljöteknik AB 

Grundades 1983 
av Sjöingenjör Lars U:son Lundberg som är pionjär och expert i Sverige som genomförda avfall och matavfallssystem  

 Grundare av Uson Marketing AB 

 som bestod av Uson Marine och USON Miljöteknik  

USON Marine levererar marina avfallssystem och utrustningar till fartyg över hela världen och blev 2016 en del av EVAC Group. 

 
Uson Miljöteknik AB säljer Matavfallsystem och Utrustningar till bostäder och storkök   

 



Uson Miljötekniks bakgrund 

• Uson har en gedigen kunskap med mer än 40 års personlig erfarenhet av miljövänlig teknik för matavfallshantering till storkök och privata hushåll. Lars 
U:son Lundberg startade bolaget 1983 och har sedan dess utvecklat ett stort antal utrustningar för effektivisering av avfallshantering. 

 

• Uson Miljöteknik är ett företag specialiserat på avfallshantering . Vi är en av de mest heltäckande leverantörerna på marknaden och kan ge lösningar 
för hantering av både matavfall och torrt avfall. Uson startade sin verksamhet redan 1983 och är inom bolaget Uson Marine världsledande inom 
marina avfallssystem och levererar avfallshanteringsutrustning till fartyg, oljeplattformar och annan marin verksamhet över hela världen. 

 

• Lars U:son Lundberg har sin bakgrund i följande företag: 

• Electrolux Storkök 

• Pullmax 

• Metos där Lars startade Metos Marin som sedan såldes till Hackman 

• Disperator -77 till -83 där Lars skapade och byggde upp en omfattande nyförsäljning som la grunden till det Disperator som existerar idag 

• Uson Marketing startas 1983 med divisionerna Uson Miljöteknik för landinstallationer och Uson Marine för marina installationer. 

 

• Uson Miljöteknik tillverkar och säljer avfallshanteringsutrustning för landinstallationer till Svenska företag, kommuner, fastighetsägare och andra 
verksamheter och erbjuder allt från matavfallskvarnar för privat bruk till professionella systemlösningar för avfallshantering. 

 

• USON har utvecklat många speciella utrustningar och lösningar för minskad miljöpåverkan i såväl kommuner, landsting, företag som privata hushåll. 



Här fins Uson Miljöteknik Matavfallsystem och Matavfallskvarnar i alla Lgh.

Turnings Torso 2005 Malmö Bo 01 2001 Norra Djurgårdsstaden
2014

Barkarbystaden 2016 Norra Tornen 2018





Kommuner eller Brf. som redan installerat matavfallskvarn  

 Bo01 i Malmö MKB 65st år 1999, JM 
(inga reklamationer 

 HSB Turning Torso 147 st år 2005, (inga 
reklamationer) 

 Peab Bostad i Helsingborg 

 Stockholmshem ( 234 st, 
Levnadsteckningen, Trettondagen, 
Sankt Paulsgatan 30-32) 

 Stockholmshem ( Tygen 192 st 
Lindqvist Bygg, Norra Djurgården 
Hornslandet 154 st, Skanska) 

 Stockholmshem, Aspudden Kvarter: 
Ormbunken, Murgrönan, Buxbomen. 
(Skanska) 

 NCC Bostad, Familjebostäder, SBC Bo, 
Viktor Hansson (331 st Uson 
matavfallskvarn) 

 Skanska Bostad 

 Åker Sundvall Bygg AB  ( Barkarbystad 
221 st) 

 SSM  Livinggroup ( Norra Djursgården 
46 st)  

 

 Norrköpings Kommun 1995 

 Surahammars Kommun, löpande 
leveranser, över 60% hushåll har USON 
matavfallskvarn idag 

 Hagfors Kommun, löpande leveranser.  

 Slamavskiljningstank för 
matavfallskvarnar till kv. Fullriggaren 
Västra Hamnen(Malmö) 2011 

 

 BRF Arbetaren  
 BEF Ankare 2 –Järfälla 
 BRF Bergsparken 
 BRF David Bagare 
 BRF Elefanten 
 HSB Brf Sockerkakan Sköndal 
 BRF Infanteriet  
 BRF Kampementsbacken 
 BRF Kejsarkronan 2 
 BRF Kettingen 3 
 BRF Kulsprutan 

2/Fastighetsägarna 
 BRF Lindhagensterrassen 3 
 BRF London 8  
 BRF Marsfjället 4 
 BRF Munklagret 6 
 BRF Rusthållerskan 
 BRF Skogaberg 
 BRF Swedenborg 
 BRF Sötmandeln 
 BRF Tallen 11 
 BRF Väktaren 17 

 

 Statoils Huvudkontor för 
Offshore i Bergen/Norge. Stort 
matavfallssystem för 3 kök 
med vakuumsystem 8m3 tank,  
(Skanska) 
 

 Vrinnevisjukhuset Norrköping, 

matavfallssystem 

 

 Stockholms Sjukhem, 

matavfallssystem 

 

 
 LSS-Boende Masthusen 6:1 

Västra Hamnen (Malmö) 
 

              
     Och villor och privata familjer 
m.m. … 

 





 

 

 

 

 

Barnsäkra, självrengörande, tystgående matavfallskvarnar 

Uson Waste Queen- Optimalt i hushåll 

 

 

Avfallsproblem  –  i system  –  USON idén 

 

100% matrester blir biogas och ren biogödsel 

 

 



USON Miljöteknik AB
-experter på matavfallshantering

Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm
08-640 59 00   info@usonmiljoteknik.se   www.usonmijoteknik.se Gr
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USON ULTIMATO®
100% matavfall går till biogas

Avloppsrör

Vakuumsystem

Vakuumpump

Matavfallstank

Tankstation

Biogas

Biogasreaktor

Biogödsel

Proppen startar kvarnen med matavfall, 
som går i vakuumsystemet till tanken.
Spolvattnet går till avloppet.

Reningsverk



    

 

USON ULTIMATO® 

100% matavfall går till biogas  

  

Matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid 

beredning, tillagning och diskning. 

En barnsäker, självrengörande och tystgående matavfallskvarn från Uson 

Miljöteknik monteras i arbetsbänkens skiva. 

Alla överblivna rensrester från beredningen och matrester från måltiden matas 

ner i kvarnen. När kvarnen startas mals materialet till 0,1 mm  stora partiklar 

som med liten mängd vatten spolas ut i det speciella avloppsröret från kvarnen 

och över till en box. Boxen är i sin tur ansluten till ett rörsystem med vacuum. 

Rörsystemet leder vidare till en uppsamlingstank där matavfallet förvaras. En 

nivåmätare indikerat tid för tömning. Matslammet hämtas med en 

slamsugningsbil och transporteras till en biogasanläggning där det rötas.  

Vid rötning produceras biogas som används som bränsle i bilar och bussar samt 

biogödsel som kan används vid odling.  

Det separat systemet möjliggör ett material fritt från föroreningar från 

mediciner och kemikalier vilket ger en högkvalitativ biogödsel.   

   

 

 

 

 

USON Miljöteknik AB 

-experter på matavfallshantering 
Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm 

08-640 59 00   info@usonmiljoteknik.se   www.usonmijoteknik.se 

 



USON Miljöteknik AB
-experter på matavfallshantering

Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm
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USON SORTERO®
100% matavfall går till biogas

Avloppsrör
Reningsverk

Vakuumsystem

Vakuumpump

Matavfallstank

Tankstation

Biogas

Biogasreaktor

Biogödsel

Proppen startar kvarnen med matavfall, 
som går i vakuumsystemet till tanken.
Spolvattnet går till avloppet.



    

 

USON SORTERO® 

100% matavfall går till biogas  

  

 Matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid 

beredning, tillagning och diskning i köket i samband med måltider. 

En barnsäker, självrengörande tystgående matavfallskvarn från Uson 

Miljöteknik monteras i diskhons utlopp. 

Alla överblivna rensrester från beredningen, och matrester från måltiden matas 

ner i kvarnen. Materialet mals till partiklar på 0,1mm storlek och följer med 

vattnet ut i det speciella avloppsröret från kvarnen och över till en box. Boxen 

är ansluten till 2 rörsystem. Ett som är det vanliga avloppsröret som går till 

reningsverket när man bara spolar vatten utan att använda matavfallskvarnen. 

Ett rör går till ett vacuumssystem med en matuppsamlingstank. När man 

använder matavfallskvarnen går vattnet och matavfallet till en speciell 

matuppsamlingstank. Där förvaras matavfallet tills nivåmätaren indikerar tid att 

tömma. Då hämtas matslammet med slamsugningsbil och transporteras till en 

biogasanläggning. Där rötas det till biogas och resterna kan sedan användas 

och köras ut till ekologiska odlingar som biogödsel utan några föroreningar av 

mediciner eller kemikalier. 

Biogasen används som bränsle till bilar och bussar. 

Bilogödseln används av ekologiska odlare för att undvika föroreningar såsom 

tungmetaller, mediciner och andra kemikalier. 

 

 

USON Miljöteknik AB 

-experter på matavfallshantering 
Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm 

08-640 59 00   info@usonmiljoteknik.se   www.usonmijoteknik.se 

 



USON Miljöteknik AB
-experter på matavfallshantering

Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm
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USON SEPARATO®
Fast matavfall går till biogas

Avloppsrör Reningsverk
Slamavskiljartank

Tankstation

Biogasreaktor

Biogas

Biogödsel

Proppen startar kvarnen med matavfall, 
som går till slamavskiljartanken.
Spolvattnen och tankvatten går till avloppet.



    

 

USON SEPARATO® 

Fast matavfall går till biogas  

  

Matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid 

beredning, tillagning och diskning i köket i samband med måltider. 

En barnsäker, självrengörande tystgående matavfallskvarn från Uson 

Miljöteknik monteras i diskhons utlopp. 

Alla överblivna rensrester från beredningen, och matrester från måltiden matas 

ner i kvarnen. Materialet mals till partiklar på 0,1 mm storlek och följer med 

vattnet ut i det speciella avloppsröret från kvarnen och ner till en 

slamavskiljningstank. Där sedimenterar partiklarna och vattnet fortsätter ut till 

avloppsnätet och bort till reningsverket. Genom att citrusfrukter mals så löser 

syran gamla fettansamlingar på rörets väggar och rören blir öppnare och 

renare. 

Slammet hämtas med slamsugningsbil och transporteras till biogasanläggning. 

Där rötas det till biogas och resterna kan sedan köras ut till ekologiska odlingar 

som biogödsel utan några föroreningar av mediciner eller kemikalier. 

Biogasen används som bränsle till bilar och bussar. 

Biogödseln används av ekologiska odlare för att undvika föroreningar såsom 

tungmetaller, mediciner och andra kemikalier. 

 

 

 

USON Miljöteknik AB 

-experter på matavfallshantering 
Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm 

08-640 59 00   info@usonmiljoteknik.se   www.usonmijoteknik.se 
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   USON MANUELLO®
Allt matavfall går till återvinning

Avloppsrör

Reningsverk                  
eller

Trekammarbrunn



    

 

USON MANUELLO® 

Allt matavfall går till återvinning  

  

Matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid 

beredning, tillagning och diskning.  

En barnsäker, självrengörande och tystgående matavfallskvarn från Uson 

Miljöteknik monteras i diskhons utlopp. 

Alla överblivna rensrester från beredningen och matrester från måltiden matas 

ner i kvarnen och spolas bort i avloppet. Materialet mals till 0,1 mm stora 

partiklar och följer med vattnet ut i rören och bort till reningsverket eller 

trekammarbrunnen. Normalt tillförs reningsanläggningen bara toalettavfall där 

maten passerat genom kroppen och är halvsteril tillsammans med papper. 

Dessutom kommer vatten från diskmaskinen med starka desinficerande 

diskmedel, vatten från tvättmaskinen med starka kemiska desinficerande 

tvättmedel, samt bakteriedödande tvål och handdiskmedel från dusch och 

handdisk. Genom att citrusfrukter mals så löser syran upp gamla 

fettansamlingar på rörets väggar och rören blir öppnare och renare. 

Det färska matavfallet med friska bakterier gör dessutom att 

reningsanläggningen kommer att få bättre funktion med förbättrad 

nedbrytning av bioprodukterna. 

Reningsverket fäller ut matslammet som rötas i biogasreaktorn och biogasen 

kan används som bränsle till bilar och bussar. 

 

 

USON Miljöteknik AB 

-experter på matavfallshantering 
Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm 

08-640 59 00   info@usonmiljoteknik.se   www.usonmijoteknik.se 

 



             Calculation 

Capacity - Holding tank for food waste (with vacuum transport) 
 

 

 

Persons  100-200 (50 families, 2-4 person/family)  
 

Volume of food waste  1 litres /(POB & DAY) 
 

Volume of food slurry  1.5-2 litres /(POB & DAY) 
 
HoldingTank volume  2,5m3 , 4 m3 , 6 m3   
 

Estimated holding time:    

     2,5 m3 : 2500/100-200= approx. 12-25 days 
     4 m3  :4000/100-200= approx. 20-40 days 

     6 m3  : 6000/100-200 = approx. 30-60 days 
   



Barnsäkra, Självrengörande, Tysta med enkel Installation 

 

•Mata ner avfallet med startproppen  och sätt i den så kvarnen startar- Riktigt Barnsäkra.  

• Startproppen sprider vattnet på kvarnens insida och håller rent – Självrengörande. 

• Proppen isolerar från ljud och ger en tystare kvarn – Tysta kvarnar uppfyller ljudklass B i Boverkets byggregler.  

• Installationspaket ingår 

• 5 års garanti. 

• 5 års fri telefonsupport ALLA dagar 07.00-2100 

•Startproppen kan även användas för att hålla vatten i hon. 

• Kvarnen har en modern och miljövänlig motor som uppfyller EU-direktiv om låg energiförbrukning.  

• Allt som stoppas ner i kvarnen måste passera dessa hål som är 3 mm 

•Det blir så mycket enklare att sortera ut de torra soporna när man först sorterat bort de blöta. 

•”Man ser ofta i en fastighet där man har kvarnar att sorteringen av det övriga avfallet ökar markant” 

•Låg vikt – endast 5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

För Ljudklass B är Kraven i utrym m e för söm n, vila eller dag lig  sam varo: LA.eg .nT 26dB   sam t LA.eg .nT  31 dB, 

Uppm ätta ljudtrycksnivåer från W Q-2002-S är 22dB och W Q-3003-S är 23dB uppfyller därm ed ljudklass B. 



För ljudklass B är kraven i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro: LA,eq,nT 26 dB samt LA,Fmax,nT 31 dB.
Uppmätta ljudtrycksnivåer från WQ-2002-S och WQ-3003-S uppfyllde därmed ljudklass B.



   



Jämförelse mellan olika matavfallskvarnar 
Jämförelse mellan olika kvarnar på Svenska marknaden Kontinuerligmatning  typ Matavfallskvarn  

Uson Waste  Queen 

Satsmatad – Barnsäker samtliga modeller Nej Ja 

5 års Garanti på samtliga modeller Nej Ja 

Icke strömförande hölje Nej Ja 

Låg vikt - under 5 kg Nej Ja 

Utan silverjoner – förstör processen i reningsverken Ja Ja 

Fri från korroderande Aluminium Nej Ja 

Högt varvtal på motor – färre vibrationer Nej Ja 

Korrosionsbeständig malkammare Nej 

 

Ja 

Startpropp som gör att vattnet rinner på ett sätt som håller kvarnen ren Nej Ja 

Förpackning med svensk text Nej Ja 

Får användas utan jordfelsbrytare Nej Ja 



Energiförluster i kök och i påsar samt under transporten med sopbil 



Rinntid kvarn - reningsverk är bara 4-8 timmar 

Källa: Rapport SGC 231 • 1102-7371 • ISRN 
SGC-R-231-SE     Lunds Universitet 



 
 Fördelar med matavfallskvarnar installerade i kök  

 
• Färre soppåsar och bara torra sopor  

• Matavfallet blir Biogas 

• Inga blöta, slabbiga soppåsar att hantera  

• Renare övrigt avfall då man inte blandar dessa med 
matrester  

• Enklare att sortera övrigt avfall om man får bort 
matavfallet  

• Ingen lukt och inga flugor  

• Inget underhåll och mycket driftsäker  

• Minskad lastbilstrafik 

 



Kommuner som aktivt verkar för matavfallskvarnar 

• Surahammar sedan 1997. 54% av hushållen har valt kvarn. 

• Smedjebacken sedan 2001. 14% av hushållen har valt kvarn. 

• Hagfors sedan 2011. 

• Stockholm sedan 2008, ingen anmälan behövs. Även kontor 

• Järfälla sedan 2010, i Barkarbystaden nya stadsdel är kvarn standard i köksutrustning sedan 2014.  

• Malmö sedan 2001. 

• Staffanstorp 1990. 

• Skogaberg, Göteborg 2005,  130 st i det kommunala Egnahemsbolaget 

 



Norra Djurgårdsstaden är med och minskar avfallet  

I Norra Djurgårdsstaden är matavfallskvarnar installerade i köken. Det innebär att hushållen, 
istället för att lägga det i soppåsen, kan mala ner matavfallet och därmed låta det gå med 
avloppet för vidare behandling på reningsverket.  
Den plockanalys som gjorts i Norra Djurgårdsstaden visar en väldigt liten del av det lämnade 
brännbara avfallet består av matavfall. Plockanalyser som gjorts i Sverige visar att andelen 
matavfall som finns kvar i det brännbara avfallet i flerfamiljshus ligger runt 41 % när 
hushållen inte har tillgång till utsortering av matavfall. När hushållen sorterar ut sitt 
matavfall och lägger det i en separat behållare visar tidigare plockanalyser att ungefär 30 % 
av det brännbara ändå består av matavfall. I Norra Djurgårdsstaden är andelen matavfall i 
det brännbara avfallet endast 13 %, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra.  

Källa: Stockholm Stad.  http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Norra-Djurgardsstaden-/NDS-ar-med-och-minskar-avfallet/  



 

Lång erfarenhet av matavfallskvarn till avloppsnätet i Surahammars Kommun 

>60% av alla hushåll i Surahammars Kommun har kvarn installerad sedan 1997, man startade med 1000 kvarnar. (Test inledd 1993) 
Invånare > 10 000 st 
 
Frivalssystem där den boende väljer kvarn, brunt kärl eller kompost. Taxan styr mot kvarn. 
 
Bakgrunden var att man gjorde en ekonomisk beräkning mellan att transportera matavfallet i ledningsnätet eller att köra det med lastbil. 
 
Transport i ledningsnätet gav ett energiöverskott på +63.7 MWh och med lastbil fick man ett energiunderskott på -164 MWh. 
 
Alla kvarnar sitter monterade på samma uttag som diskmaskinen 10 Ampere säkring. 
 
Man har ett flackt landskap, hälften betongrör, många ledningar från 1956. Inga problem. 
     
 
Källa: Per Andersson, Kundansvarig SuraTek 



Lång erfarenhet av matavfallskvarn till avloppsnätet i Smedjebackens Kommun 

ca. 14% av alla hushåll i Smedjebackens Kommun har kvarn installerad sedan 2001. 
 
Frivalssystem där den boende väljer kvarn, brunt kärl eller kompost. Taxan styr mot kvarn. 
 
Bakgrunden var att man insåg att det fanns ett transportsystem från varje kök direkt till reningsverket via avloppssystemet och att det var 
det snabbaste sättet att ta matavfallet till rötkammaren för att sedan utvinna biogas. 
 
Systemlösning 
 
Man värderade även ett kundperspektiv där man vägde in bekvämligheten för de användare som väljer detta system på samma sätt som 
många ser fördelar med tvätt och diskmaskin. 
 
 
 
 
Källa: Tage Hägerman VA-Chef 



De boende tillfrågades om de skulle vilja ha en avfallskvarn om de skulle flytta från Skogaberg.  

Hela 96 % svarade ja.  

Det kommunala bolaget Egnahem installerade avfallskvarnar i 130 
lägenheter, och ingen hade haft avfallskvarn tidigare 

 

Rapport Nr 2008-10 – utvärdering projekt Skogaberg, Göteborg 



Vad kan man mala ner? 

• Allt som går att äta samt kärnor och de flesta ben 

• Alla ben i kycklingen och från fisken 

• Hushållspapper 

• Kaffefilter med kaffesump 

• Nerklippande långfibriga saker i bitar    t.ex. rabarber,    

   kronärtskocka och majskolvens ytterhölje 

• Räkskal/krabbskal 

• Avokadokärnor 

• Olivkärnor 

• Bananskal, citrusskal, potatisskal mm 

 

Vad kan man inte mala ner? 

• Plast, trä, metall, tyg 
• Färskt laxskinn 
• De allra största kotlettbenen 
• Metallbiten i tepåsen 
• Förpackningar, kartonger 
• Musselskal 



Dass eller Toalett? 

Insamling av matavfall i soptunna eller matavfallskvarn? 



    

 

 

 

Rostfri stos 
 

Standard propp Rostfri propp Fyrkantfläns på stos 

 
Lång rostfri stos 
för keramik hoar 

 
 Propp i Mässing 

 
Propp i Koppar 

 
Standard stos 

 

 

 

-experter på matavfallshantering 
 

Bergsundsgatan 10,  117 37 Stockholm, Box 171 75, 104 62 Stockholm 
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Waste Queen matavfallskvarn underlättar vardagen, fräschar 
upp i köket och bidrar till en bättre miljö.

Skapar återv inning
för en bättre värld i din framtid

Stos - keramisk ho Stos - rostfri ho Propp Service

W
as

te 
Q

ue
en

5 års garanti 
 
60 månader  
telefonsupport
alla dagar 07-21

TILLBEHÖR - MÄSSING/ROSTFRI

”Beroendeframkallande!” 



Waste Queen WQ 2002 S

Waste Queen maler ned ditt matavfall så det återvinns via 
köksavloppet. Det bidrar till en bättre miljö, både i köket och 
för naturen.

Barnsäker kan bara köras i stängt läge

Självrengörande. Vattnet följer väg-
garna ner uppifrån.

Tystgående. Speciellt konstruerad för 
extra tyst malning.

Kan monteras i alla diskhoar.

Inga våta illaluktande sopor 
att ta hand om. 

Mer plats för din övriga 
sopsortering.

Skapar biologisk återvinning, samt 
enklare sortering av fast avfall.

Förbättrar funktionen i din 
3-kammarbrunn.

Ljudnivå väl under BBR21

Godkänd enligt Byggvarubedömningen

Modell WQ-2002S, RSK 8080827 Matningstyp Satsmatning

Motor 375W, 230V, 50Hz, Motorskydd Rörböj ABS

Kapacitet 1030ml Huvfläns Rostfritt stål / Plast

Motor Permanentmagnet, lågljudstyp Propp Plast

Kullager Permanentsmorda Impeller Gjuten, rostfri

”Vi vill aldrig mer bo utan matavfallskvarn i köket”

Uson Miljöteknik 
Box 171 75 
104 62 Stockholm

uson@usonmiljoteknik.se 
www.usonmiljoteknik.se 
08-640 59 00 

Effektiv. Permanentmagnetmot 
2600rpm ger snabb malning.
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Waste Queen matavfallskvarn underlättar vardagen, fräschar 
upp i köket och bidrar till en bättre miljö.

Skapar återv inning
för en bättre värld i din framtid

Stos - keramisk ho Stos - rostfri ho Propp Service
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5 års garanti 
 
60 månader  
telefonsupport
alla dagar 07-21

TILLBEHÖR - MÄSSING/ROSTFRI

”Beroendeframkallande!” 

R



Waste Queen  WQ 3003 S

Waste Queen maler ned ditt matavfall så det återvinns via 
köksavloppet. Det bidrar till en bättre miljö, både i köket och 
för naturen.

Barnsäker kan bara köras i stängt läge

Självrengörande. Vattnet följer väg-
garna ner uppifrån.

Tystgående. Speciellt konstruerad för 
extra tyst malning.

Kan monteras i alla diskhoar.

Inga våta illaluktande sopor 
att ta hand om. 

Mer plats för din övriga 
sopsortering.

Skapar biologisk återvinning, samt 
enklare sortering av fast avfall.

Förbättrar funktionen i din 
3-kammarbrunn.

Ljudnivå väl under BBR21

Godkänd enligt Byggvarubedömningen

Modell WQ-3003S, RSK 8080828 Matningstyp Satsmatning

Motor 475W, 230V, 50Hz, Motorskydd Rörböj ABS

Malkammare 1070ml Huvfläns Rostfritt stål / Plast

Motor Permanentmagnet, lågljudstyp Propp Plast

Kullager Permanentsmorda Impeller Gjuten, rostfri

”Vi vill aldrig mer bo utan matavfallskvarn i köket”

R

Uson Miljöteknik 
Box 171 75 
104 62 Stockholm

uson@usonmiljoteknik.se 
www.usonmiljoteknik.se 
08-640 59 00 

Effektiv. Permanentmagnetmotor
 2600rpm ger snabb malning.



USON MT System och Produkter 

Matavfallskvarnar 

Fett avskiljare 

Slamtank 

Komprimatorer 

Kompaktorer 

Glaskrossar 

Balpressar 

Rivare 


