
Matavfallskvarnar
Kökshygien med stil och funktionalitet



Garanterad trygghet

IMC är Europas största tillverkare av specialiserad serverings- 
och barutrustning och den ledande tillverkaren av kommersiella 
matavfallskvarnar.

Vår utrustning används i hela restaurangbranschen – från 
gatukaféer till världsklassrestauranger, från skolor 

till fängelser, från sjukhus till ålderdomshem.

Vi är kända för kvalitet, pålitlighet och 
innovation, med ett oöverträffat rykte 

gällande kundservice och support 
vilket ger dig garanterad trygghet 
varje gång du väljer en produkt 
från IMC.

Prestanda och pålitlighet

IMC:s matavfallskvarnar är byggda för att säkerställa en 
lång livslängd, varje enhet är konstruerad av hygieniskt 
rostfritt stål för att tåla kontinuerlig användning i de mest 
krävande arbetsmiljöer.

IMC:s matavfallskvarnar är kompakta och effektiva, 
kombinerar säkerhet och enkel användning med 
prestanda, funktionalitet och tillförlitlighet. 
Dessutom, vårt breda utbud av produkter 
och alternativ garanterar att vi kan 
möta dina speciella önskemål. 

Användarfunktioner inkluderar 
operatörs-säker  hetsspärrar, 
auto matisk vattenkontroll, låg 
belastningsläge för energi- och 
vatten effektivitett samt reversibla 
motorer som ytterligare ökar 
livslängden.

IMC Matavfallskvarnar

För 
Information 
om hur du 

väljer lämpligast 
matavfallssystem – 
se vår prestanda

guide.
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Snabba resultat

Med IMC:s matavfallskvarnar tar du snabbt och enkelt 
bort allt matavfall som produceras, så att du kan möta 
högsta hygienstandard och skapa en renare och säkrare 
arbetsmiljö.

Våra matavfallskvarnar kommer också att hjälpa 
dig att sänka de ständigt stigande kostnaderna för 
avfallshantering, lagring och transporter. Samtidigt 
som användningen av personalens tid effektiviseras, 
elimineras dålig lukt, spill och risken för att färsk eller 
tillagad mat förorenas.

Med hög kapacitet, lång felfri livslängd, låga underhålls- 
och kapitalkostnader kommer våra matavfallskvarnar att 
ge dig en snabb avkastning på din investering.

Valfrihet och flexibilitet

Vårt breda sortiment av avfallskvarnar innebär att oavsett storlek 
på din verksamhet, kan vi erbjuda en lösning med valfrihet 
och flexibilitet.

Vårt breda sortiment av lösningar kan hantera från 50 till 
över 1850 personer per sittning och ger möjlighet att 
kundanpassa enheter med speciella applikationer.

En matavfallskvarn från IMC är enkel att installera och 
underhålla, den kan även lätt byggas in i det befintliga 
arbetsflödet. Enheten kan vara fristående, monteras under 
diskhoar, monterad i arbetsbänken eller integreras i 
diskmaskinen eller rengöringsstationen, den kan också vara 
direktansluten till Mechline system.
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Överbelastningsskydd 
IMC:s automatiska överbelast-
ningssystem skyddar motorn 
från skador om kvarnen fastnar.

Funktionalitet hos IMC:s matavfallskvarnar

IMC:s sortiment av hygieniska matavfalls-
kvarnar, tillverkade i rostfritt stål, kombinerar 
det senaste inom produktdesign med beprövad 
teknik. Detta skapar tillförlitliga enheter med 
lång livslängd, modern design med hög 
funktionalitet – allt för att uppfylla kraven för en 
modern köksmiljö. Alla IMC:s matavfallskvarnar 
är CE-märkta.

Snabbt och säkert! 
Matavfall från beredning, 
tillagning och tallriksrester matas 
in i matartratten och mals sedan 
till mindre bitar. Matavfallet 
sköljs sedan automatisk ned i 
dräneringssystem – snabbt och 
säkert!

2-vägsrotation 
Motorns rotationsriktning 
kan alterneras för att 
minimera det löpande 
slitaget.

Enkelt handhavandet 
Enkel att använda, den 
vattentäta IP65-klassade 
kontrollenheten kan vara 
integrerad,väggmonterad 
eller fjärrkontrollerad.

Magnetisk bestickfälla 
Den magnetiska bestickfällan 
förhindrar skador på bestick 
och kvarnkammare.
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Minskad vattenförbrukning 
Automatiska vattenkontroller 
minimerar vattenförbrukning och 
ser till att flödet exakt matchar 
maskinens behov.

Miljöansvar
IMC:s “Water Flow Control” gör 
det möjligt för operatören att justera 
mängden vatten som strömmar 
genom matavfallskvarnen under drift.
Denna resursbesparande funktionen 
kan fås som tillval på de flesta 
modeller.

Lång livslängd 
Malningselementen är tillverkade 
i speciellt härdade stållegeringar. 
Den särskilda legeringen ger en 
lång livslängd och motståndskraft 
mot skador vid hård dagligt 
användning.

Användarsäkerhet 
Inmatningen är skyddad av 
en metallbaffel och ett relästyrt 
spärrsystem, detta förhindrar 
åtkomst till malkammaren medan 
maskinen är i drift.



523

500-Serien

500–Serien, den perfekta lösningen för den 
mindre verksamheten

De kompakta matavfallskvarnarna i 500 -serien är en 
utmärkt lösning för små till medelstora kök, i barer, 
snabbmat  ställen, caféer, mindre restauranger, sjukhusav-
delningar och vårdhem. De hanterar upp till 400 kuvert 
per sittning. 

500-serien kan monteras under diskhoar, integrerad i 
arbetsbänk eller användas som fristående enhet. Alla 
modeller har tillförlitliga långlivade motorer kombinerade 
med special  legerade kvarndetaljer vilket möjliggör malning 
av enklare matavfall inklusive tallriksrens och skalprodukter 
vilket processas snabbt och säkert.

500-serien kombinerar ett avdämpat montage – en 
gummi dämpad konstruktion för tyst och vibrationsdämpad 
drift – med säkerhetssystem för respektive monterings-
möjlighet. 

523

Montering Disklåda

Kapacitet 200 kuvert per sittning
100kg avfall per timme 

Motor 0.55kW (0.75HP)

Säkring 1- fas (16A) eller 3- fas (6A) 

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät, väggmonterad 
kontrollbox* 

Vattenmatning Manuell via diskhons blandare

Säkerhet Ljuddämpande stänkskydd i gummi vid 
diskhons öppning 

Funktioner Avdämpande gummibussningar för att 
minimera buller. 
Automatiskt motoröverhettningsskydd.  
Manuellt reversibel motor för längre 
livslängd.
Monteringssats med 89 mm inmatningstratt 
medföljer

*Separata kontroller för med- och moturs rotation
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525

526

525

Montering Svetsas in i arbetsbänk

Kapacitet 400 kuvert per sittning 
200kg avfall per timme 

Motor 0.55 kW (0.75HP)

Säkring 1- fas (16A) eller 3- fas (6A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät, väggmonterad 
kontrollbox* 

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metalskydd för inlopp och relästyrt 
interlocksystem 

Funktioner Avdämpande gummibussningar för att 
minimera buller. 
Automatiskt motoröverhettningsskydd.  
Manuellt reversibel motor för längre 
livslängd.

526

Montering Fristående

Kapacitet 400 kuvert per sittning
200kg avfall per timme

Motor 0.55kW (0.75HP)

Säkring 1- fas (16A) eller 3- fas (6A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad 
kontrollpanel* 

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metalskydd för inlopp och relästyrt 
interlocksystem.

Funktioner Avdämpande gummibussningar för att 
minimera buller. 
Automatiskt motoröverhettningsskydd.  
Manuellt reversibel motor för längre 
livslängd. 

Tillval Paneler i rostfritt stål

*Separata kontroller för med- och moturs rotation*Separata kontroller för med- och moturs rotation

För mer information se separata produktblad
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725 &
 825

723

700 & 800 Serier 

725 & 825

Montering Svetsad i arbetsbänk

Kapacitet 725
850 kuvert per sittning
400kg avfall per timme 
825
1350 kuvert per sittning
600kg avfall per timme 

Motor 725
1.1kW (1.5HP)
825
2.2kW (3.0HP)

Säkring 725
1- fas (16A) eller 3-fas (6A) 
825
3- fas (10A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät, väggmonterad 
kontrollbox* 

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt 
interlocksystem

Funktioner Automatisk termiskt överbelastningsskydd för 
att skydda motorn. 
Manuellt reversibel motor för längre livslängd. 

Tillval Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla

723

Montering Disklåda

Kapacitet 400 kuvert per sittning
200kg avfall per timme

Motor 1.1kW (1.5HP)

Säkring 1- fas (16A) eller 3-fas (6A) 

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät, väggmonterad 
kontrollbox* 

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp

Funktioner Automatisk termisk överbelastning för att 
skydda motorn.
Manuellt reversibel motor för längre 
livslängd. 
Levereras med beslag för svetsning i diskhons 
öppning.

*Separata kontroller för med- och moturs rotation *Separata kontroller för med- och moturs rotation
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700-serien: Utmärkt prestanda till en låg kostnad 

De kompakta och utrymmessparande matavfallskvarnarna i 
700 Serien erbjuder utmärkt kapacitet och prestanda till låg 
driftskostnad. 

700-serien kan hantera upp till 850 kuvert per sittning, vilket 
gör dem idealiska för kök i medelstora hotell, restauranger, 
skolor och åldersboenden. 

Varje enhet i 700-serien är utrustad med en tillförlitlig, 
energieffektiv 1,1 kW, (1.5HP) motor som kan mala kyckling 
och fläskben, tallriksskrap, grönsaker, frukt och skal. 

Enheter kan vara fristående, monterad i disklådan eller 
integrerad i arbetsbänk i beredning eller disk.



825D
S

726 &
 826

825DS

Montering Fristående

Kapacitet 1450 kuvert per sittning
700kg avfall per timme 

Motor 2.2kW (3.0HP)

Säkring 3-fas (10A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad kontrollpanel*

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt 
interlocksystem

Funktioner Utdragbart duschmunstycke för skölj och 
rengöring.
Stort inkast med höga kanter ger ökad 
kapacitet.
Automatisk termiskt överbelastningsskydd för 
att skydda motorn. 
Manuellt reversibel motor för längre livslängd. 

Tillval Paneler i rostfritt stål
Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla
Extern kontrollpanel

726 & 826

Montering Fristående

Kapacitet 726
850 kuvert per sittning
400kg avfall per timme 
826
1350 kuvert per sittning 
600kg avfall per timme

Motor 726
1.1kW (1.5HP)
826
2.2kW (3.0HP)

Säkring 726
1-  fas (16A) eller 3-fas (6A)
826
3- fas (10A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad kontrollpanel*

Vattenmatning Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt 
interlocksystem

Funktioner Automatisk termiskt överbelastningsskydd för 
att skydda motorn. 
Manuellt reversibel motor för längre livslängd.

Tillval Paneler i rostfritt stål
Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla
Extern kontrollpanel (endast 826-modellen) 

*Separata kontroller för med- och moturs rotation *Separata kontroller för med- och moturs rotation
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För mer information se separata produktblad

Varje enhet har en specialhärdad stållegering i kvarnhuset. 
Modellerna erbjuder en mycket hög grad av säkerhet för 
operatören, med metallskydd för inlopp som standard och 
relästyrt interlocksystem vilket förhindrar åtkomst till kvarnhuset 
medan maskinen är igång.

800 Serien: Optimal prestanda vid hög volym

IMC:s 800-serie hanterar en större mängd matavfall och har 
en kapacitet för upp till 1350 kuvert per sittning vilket gör 
den lämplig för t.ex. hotell, sjukhus, universitet, fängelser och 
cateringverksamhet.

Varje enhet drivs av en högpresterande 2,2 kW (3.0hp) 
motor, vilket gör det möjligt att bearbeta svårmalet avfall som 
stora köttben, majskolvar och fiskskinn.

800-seriens enheter kan vara fristående, monteras under 
diskhoar eller monteras insvetsad i arbetsbänken eller 
diskbana. Varje enhet har lång livslängd, en specialhärdad 
legering i kvarnverket i kombination med mycket hög nivå av 
användarsäkerhet. 800-serien levereras med metallskydd för 
inloppet och relästyrt interlocksystem vilket förhindrar åtkomst 
till malverket medan motorn är igång. 

825DS levereras som fristående enhet med en utdragbart 
dusch-munstycke vilket underlättar både diskhantering och 
rengöring. 

700 och 800-serien finns med återflödesskydd.



904/
904X

04 & 04X Serien

04 Serien: Det ultimata proffssystemet

04-serien ger den ultimata lösningen för bearbetning av 
stora volymer av tuffa matrester i det stora köket och han-
terar mellan 1000 och 1850 kuvert per sittning. Designad 
för användning i stora hotell och restauranger, sjukhus, 
fängelser, universitet och livsmedelstillverkare. Den hanterar 
svårbearbetat avfall, inklusive fiskskinn, majskolvar och 
större köttben. 

Serien är utrustad med högpresterande motorer, för att 
säkerställa snabb, tillförlitlig och energieffektiv malning av 
matavfallet. Den kan användas som en fristående enhet, 
insvetsad i arbetsbänken eller sittande i separat insvetsad 
monteringsring. 

04-enheter har IMC:s specialhärdade stållegering i mal-
verket, skyddat matinkast, säkerhetssystem samt automatiskt 
reverserande motorer som säkerställer ett jämnt slitage och 
ökad livslängd.

04-matavfallskvarnar kan levereras med enkla eller dubbla 
inströmningsbanor för användning från flera arbetsstationer 
vilket ökar effektiviteten i större köksanläggningar.

04X-serien inkluderar alla funktioner från 04-serien samt 
ett monitorsystem för uppföljning och kontroll av drifts-
förhållanden. Detta optimerar vatten och energikonsumtion 
samt skyddar maskinen mot skador och missbruk. 04X har 
även en automatisk självrengöringsfunktion.

904/904X

Montering Fristående, insvetsad i arbetsbänk eller sittandes i 
separat insvetsad monteringsring. 

Kapacitet 1000 kuvert per sittning
500kg avfall per timme 

Motor 1.1kW (1.5HP)

Säkring 1-  fas (16A) eller 3-fas (6A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad kontrollpanel*

Vatten- 
matning

Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt interlocksystem

Funktioner 904
Automatisk termiskt överbelastningsskydd för att 
skydda motorn. 
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd. 
Justerbar maskinhöjd. 
04 Multistationsmodell för diskbana
IP65-klassad vattentät väggmonterad kontrollbox.
Manuellt reversibel motor för längre livslängd. 
Justerbar maskinhöjd. 
904X
Automatisk elektroniskt överbelastningsskydd  för 
att skydda motorn. 
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd. 
Maskinstatus indikator och larm. 
Motortätnings indikator, larm och startspärr. 
Energibesparande lågbelastningsläge. 
Automatisk självrengöringssystem.

Tillval 04 and 04X
Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla
Monteringsring för enklare service och installation 
Extern kontrollbox
04 Multistationsmodell för diskbana
Dubbelbana (DT) eller enkelbana (ST) 
Magnetisk bestickfälla

Bänkmontage

* Multistationsmodeller har väggmonterad kontrollbox
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1604/
1604X

1204/
1204X

1204/1204X

Montering Fristående, insvetsad i arbetsbänk eller sittandes 
i separat insvetsad monteringsring. 

Kapacitet 1450 kuvert per sittning
700kg avfall per timme 

Motor 2.2kW (3.0HP)

Säkring 3-fas (10A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad kontrollpanel*

Vatten- 
matning

Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt interlocksystem

Funktioner 1204
Automatisk termiskt överbelastningsskydd för att 
skydda motorn.
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd.
Justerbar maskinhöjd. 
04 Multistationsmodell för diskbana
IP65-klassad vattentät väggmonterad kontrollbox.
Manuellt reversibel motor för längre livslängd. 
Justerbar maskinhöjd. 
1204X
Automatisk elektroniskt överbelastningsskydd  för 
att skydda motorn. 
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd. 
Maskinstatus indikator och larm. 
Motortätnings indikator, larm och startspärr. 
Energibesparande lågbelastningsläge. 
Automatisk självrengöringssystem.

Tillval 04 and 04X
Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla
Monteringsring för enklare service och installation 
Extern kontrollbox
04 Multistationsmodell för diskbana
Dubbelbana (DT) eller enkelbana (ST) 
Magnetisk bestickfälla

1604/1604X

Montering Fristående, insvetsad i arbetsbänk eller sittandes 
i separat insvetsad monteringsring. 

Kapacitet 1850 kuvert per sittning
900kg avfall per timme

Motor 4.0kW (5.5HP)

Säkring 3-fas (16A)

Kontrollenhet IP65-klassad vattentät integrerad kontrollpanel*

Vatten- 
matning

Automatisk

Säkerhet Metallskydd för inlopp och relästyrt interlocksystem

Funktioner 1604
Automatisk termiskt överbelastningsskydd för att 
skydda motorn.
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd.
Justerbar maskinhöjd. 
04 Multistationsmodell för diskbana
IP65-klassad vattentät väggmonterad kontrollbox.
Manuellt reversibel motor för längre livslängd. 
Justerbar maskinhöjd.
1604X
Automatisk elektroniskt överbelastningsskydd  för 
att skydda motorn. 
Automatiskt reversibel motor för längre livslängd. 
Maskinstatus indikator och larm. 
Motortätnings indikator, larm och startspärr. 
Energibesparande lågbelastningsläge. 
Automatisk självrengöringssystem.

Tillval 04 and 04X
Klass A återströmningsskydd
Magnetisk bestickfälla
Monteringsring för enklare service och installation 
Extern kontrollbox
04 Multistationsmodell för diskbana
Dubbelbana (DT) eller enkelbana (ST) 
Magnetisk bestickfälla

Bänkmontage
Enkel inströmningsbana

Dubbel inströmningsbana

* Multistationsmodeller har väggmonterad kontrollbox * Multistationsmodeller har väggmonterad kontrollbox
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Model A B C DMin DMax E F G H J K L M N P Q R S T
904(X) 438 564 321 800 905 275 252 110 105 252 396 508 178 295 298 510 385 494 368
1204(X) & 1604(X) 514 740 361 850 900 322 298 125 138 283 410 499 202 310 362 685 460 672 444

Model DMin DMax F L U V W
904ST & 904DT 800 905 252 508 551 302 276
1204ST & 1204 DT 850 900 298 498 574 349 323
1604ST & 1604DT 850 900 298 498 574 349 323

Produktdimensioner

160

523
525

525

526

04 Series

Single Trough 04

Double Trough 04

726 (826)

825 DS

385

725 (825)

450

315

210

176

523

723
83



Storleksguide

För att hjälpa dig välja det bäst avpassade systemet för ditt behov, använd tabellen nedan genom att jämföra antalet gäster per sittning med 
den typ av avfall du vill mala. Diagrammet visar också vilka enheter som är kompatibla med avvattningssystem och diskrenssystem.

Kuvert per sittning 200 400 400 400 850 850 1000 1350 1350 1450 1450 1850

Avfall/timme (kg) 100 200 200 250 400 400 500 600 600 700 700 900

Lättmalet avfall:
Tallriksrens, grönsaker, 
skal, kött- och fiskrester

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mellansvårt avfall: 
Små fläskben, kyckling-
ben, grönsaker & frukt.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Svårtmalet avfall: 
Nötköttsben, blomkåls-
blast & fiskskinn. 

4 4 4 4 4

Kompatibel med  
WastePro 4 4 4 4 4 4

Kompatibel med 
Troughs 4 4 4

Model-nr 523 525 526 723 725 726 904(X) 825 826 825DS 204(X) 1604(X)

Finns på sida 5 6 6 7 7 8 9 7 8 8 10 10

Observera: Alla kapacitete är ungefärliga och kan variera beroende på blandningen av avfallstyper.

04 Series

Single Trough 04

Double Trough 04



IMC grundades 1906 och har sedan dess 
etablerat sig som en ledande tillverkare av 
catering, bar och avfallshanterings utrustning. 
Genom åren har vi skaffat oss ett rykte om 
högsta kvalitet, innovation och oöverträffad 
kundsupport.

Vi har resurserna, tillverknings expertis, 
kunskaper och färdigheter för att ge dig ett 
komplett sortiment av kundanpassade matavfalls 
och barlösningar. All tillverkning och utveckling 
sker i vår egen fabrik som är ISO 9001 och 
UKAS certifierad.

I vårt breda sortiment finner du även komprimeringsmaskiner, 
Waste Pro matavfalls-avvattnare samt kombinationsmodellen 
Waste Station II. Med dessa system minskar avfallsmängden med 
upp till 80% och har en kapacitet att hantera upp till 150 kg per 
timme. De olika modellerna ger möjlighet till kundanpassade 
lösningar oavsett vilken insamlingsmetod du väljer – avloppsnät, 
separat tank eller kärlhämtning. IMC har lösningar för alla behov!

Specifications are subject to change without notice.

Återförsäljare

Box 20062
161 02 Bromma
Tel: 08-25 90 30
Email: info@miljokvarnar.se 
www.miljokvarnar.se

Hornsgatan 112
117 26 Stockholm
Tel: 08-410 510 80  
Email: info@matkvarn.se
www.matkvarn.se


