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ÅTERVINN 
Samla matavfallet och 

lägg det i 
Superkomposten

Superkomposten 
Maskinen som gör det roligt att kompostera

1

ODLA 
Lägg gödningen på 

dina egna växter eller 
lämna det till en odlare

3

KOMPOSTERA 
Efter 24 timmar har 

avfallet förvandlats till 
en naturlig gödning

2

Inga maskar, inga 
kemikalier 

bara naturliga 
mikroorganismer

http://www.superkomposten.se
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400 mm

400 mm

790 mm

OKLIN GG-CM0-02 

Material: 
Tank i rostfritt stål och ytterhölje i plast 

Komposteringsmetod: 
Aerob, dvs med hjälp av syret i luften 

Kapacitet: 
Ca 2000 kg/år (ca 5kg / dag) * 

Strömförsörjning: 
220 VAC 

Max effekt: 
240W 

Energiförbrukning: 
60 - 90 kWh / månad

Hur fungerar det? 
Kompostmaskinen innehåller effektiva 
mikroorganismer som bryter ner 
organiskt avfall till en naturlig 
kompostjord. 

När du köper maskinen får du en påse med 
mikroorganismer. Det ser ut som torr jord. Du 
lägger det i maskinen och fyller på med ditt 
matavfall. Efter ett tag kommer processen igång 
och organismerna börjar jobba på högvarv. När 
du startar upp det för första gången så tar det 

några dagar innan du ser ett resultat. Sedan är 
det dags att skörda och ta upp den färdiga 
kompostjorden. Du lämnar kvar en del av 
kompostjorden i maskinen som kan jobba med 
nästa laddning matavfall. Om du någon gång 
har haft en surdeg  till bakning så fungerar 
detta på ungefär samma sätt. 

Det är väldigt enkelt och kräver inget speciellt 
underhåll. 

Nästan för bra för att vara sant!

Superkomposten säljs av: 

Solserv Solutions & Services Europe AB, Företagsvägen 29, Hus 11, 232 37  Arlöv 

Kontakt: Peter Aaröe,  peter@superkomposten.se

* Vi har maskiner som klarar upp till 1400kg matavfall per dygn. Maila ert behov till nedan kontakt så skickar vi en offert.
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