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TEE EKOTEKO KOMPOSTOI BIOJÄTE
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RK Rumpukompostorit

Kompostoi.fi
by Raita Environment

RT 180 FAMILY
Tehokas lämpökompostori

Tee ekoteko hyödynnä biojäte
kompostina.
Se onnistuu
helposti kunnon
välineillä!

•

polyeteeniä, rotaatiovalettu

•

eristys 2-3 cm umpisolumuovi seinissä ja kannessa

•

välikansi umpisolumuovi PE

•

nestepohja, nesteen poisjohtamismahdollisuus

•

helppo tyhjentää - alhaalta; nostamalla toista seinäosa
ylös - koko komposti; poistamalla seinäosa kokonaan.

- tehokkain tapa kompostoida

Kompostoi biojäte - kompostointi

automaattisesti.

Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista
ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa

Tehokas prosessi pienentää jätemäärää 10 %:iin muutamassa

normaalisti, esimerkiksi havumetsän maaperässä

viikossa.

karike kompostoituu hitaasti.

Laaja mallisto - kapasiteetti 10-400 kg/ 24h

Kompostorissa tämä hajoaminen on tehokasta,

RAITA Remote Controll: Etäseuranta

bakteerit ja rikkaruohojen siemenet tuhoutuvat.

säädettävä ilmankierto

•

lämmityskaapeli lisävarusteena

Rumpukompostori sekoittaa, ilmastaa ja tyhjentää kompostia

on luonnon oma menetelmä hyödyntää
orgaaninen jäte!

kompostin lämpötila pysyy korkeana, ja haitalliset

•

Kompostoinnin olosuhteet pidetään optimaalisina

Tilavuus 180 l

kompostoinnille. Laitteen toiminta on etäältä valvottavissa ja

Korkeus 85 cm

säädettävissä.

Halkaisija 60 cm

Mallisto: 10 - 400 kg/ 24 h | 25 - 600 taloutta
Asennus- ja käyttäminen

Kompostori huolehtiii tarvittavista olosuhteista
kompostoinnissa, eli ravinteita, ilmaa , kosteutta ja
lämpöä on sopivasti .
Kompostointi RT kompostorilla on järkipuuhaa - ja se
onnistuu helposti!
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RT 450 FAMILY

RT 800 FAMILY

Raita Environment

Tehokas lämpökompostori

Tehokas lämpökompostori

on ympäristötekniikkaan erikoistunut
yritys

•

polyeteeniä - rotaatiovalettu

•

polyeteeniä - rotaatiovalettu

•

eristys 2-3 cm umpisolumuovi seinissä ja kannessa

•

eristys 2-3 cm umpisolumuovi seinissä ja kannessa

•

välikansi umpisolumuovi PE

•

välikansi umpisolumuovi PE

•

nestepohja, nesteen poisjohtamis-mahdollisuus

•

nestepohja, nesteen poisjohtamis-mahdollisuus

helppo tyhjentää - alhaalta; nostamalla toista seinäosa

•

helppo tyhjentää - alhaalta; nostamalla toista seinäosa

•

ylös - koko komposti; poistamalla seinäosa kokonaan.

ylös - koko komposti; poistamalla seinäosa kokonaan.

•

säädettävä ilmankierto

•

säädettävä ilmankierto

•

lämmityskaapeli lisävarusteena

•

lämmityskaapeli lisävarusteena

Tilavuus 450 l

Tilavuus 800 l

Korkeus 85 cm

Korkeus 85 cm

Halkaisija 90 cm

Halkaisija 120 cm

Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla.
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut
toiminta on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja 1970 luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla
kompostointiin.
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi
aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin
kohteisiin.
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.
Tuotteemme edustavat alan terävintä
kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän tarpeisiin.

BioDry valutus
Poista kosteus biojätteestä
suurkeittiöissä

Yhteystiedot

BioDry mallistomme:
- BioDry 30 astia
- BioDry 60 astia
- BioDry 120 vaunu
- BioDry 200 vaunu
- BioDry 400 vaunu
Materiaali PE muovi.

Oy Raita Environment Ltd
Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
Varasto: Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

0400 856486
helpdesk@raita.com
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