
Reciclador Lixo Orgânico

Resíduos Orgânicos - Recicladora de Lixo Orgânico Eco 2 Kg
Recicladora de resíduos organicos Topema; Acelera a compostagem, recicla lixos organicos
como sobras de refeições, descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas,
sementes e carnes em adubo e fertilizante para hortas e Jardins; Utilizada como recicladora
de lixos orgânicos, composteira elétrica e como composteira domestica de resíduo organico
em residências e cozinhas de condomínios, restaurantes, hospitais e lojas de fast foods;
Reduz o volume do resíduos orgânicos em até 90%; Potência 700 W, Tensão 127/220v,
Ciclo (3 a 7 horas); Peso 11 Kg; Consumo 0,23 kWh; Recicladora de lixo orgânico reduz
custos e taxas de descarte de lixos.
 
Recicladora Eco 2 Kg: C 305 x L 355 x A 420 mm.
Compostagem: 3 ciclos de 2 Kg/dia.
Recicla: até 6 Kg/dia de lixo orgânicos.
Recicladora Topema elimina composteira, minhocas, serragem, chorume e odores.

 

Resíduos Orgânicos - Recicladora de Lixo Orgânico Eco 5 Kg
Recicladora de resíduos organicos Topema; Acelera a compostagem, recicla lixos organicos
como sobras de refeições, descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas,
sementes e carnes em adubo e fertilizante para hortas e Jardins; Utilizada como recicladora
de lixos orgânicos, composteira elétrica e como composteira domestica de resíduo organico
em residências e cozinhas de condomínios, restaurantes, hospitais e lojas de fast foods;
Reduz o volume do resíduos orgânicos em até 90%; Potência 700 W, Tensão 127/220v,
Ciclo (3 a 7 horas); Peso 13 Kg; Consumo 0,25 kWh; Recicladora de lixo orgânico reduz
custos e taxas de descarte de lixos.
 
Recicladora Eco 5 Kg: C 305 x L 410 x A 440 mm.
Compostagem: 3 ciclos de 5 Kg/dia.
Recicla: até 15 Kg/dia de lixo orgânicos.
Recicladora Topema elimina composteira, minhocas, serragem, chorume e odores.

 

Resíduos Orgânicos - Recicladora de Lixo Orgânico Eco 30 Kg
Recicladora de resíduos organicos Topema, recicla lixos organicos como sobras de refeições,
descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas, sementes e carnes em adubo
orgânico para hortas e Jardins e em agua para reuso; Utilizada como recicladora de lixos
orgânicos, composteira elétrica e como composteira de resíduo organico em cozinhas
profissionais, restaurantes, hotéis, condomínios, empresas de refeição coletivas, indústrias e
hospitais; Reduz o volume do resíduo orgânico em até 90%; Potência 3.8 kW; Tensão 220 V
monofásico; Peso 180 Kg; Ciclo (7 a 12 horas); Consumo 1,80 kWh; Recicladora de lixo
orgânico reduz custos e taxas de descarte de lixos e elimina câmara frigorifica para Lixos e
sacos plásticos.
 
Recicladora 30 Kg: C 800 x L 700 x A 800 mm.
Compostagem: 2 ciclos de 30 Kg/dia.
Recicla: até 60 Kg/dia de lixo orgânicos.
Recicladora Topema elimina composteira, minhocas, serragem, chorume e odores.

 

Resíduos Orgânicos - Recicladora de Lixo Orgânico Eco 100 Kg
Recicladora de resíduos organicos Topema, recicla lixos organicos como sobras de refeições,
descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas, sementes e carnes em adubo
orgânico para hortas e Jardins e em agua para reuso; Utilizada como recicladora de lixos
orgânicos, composteira elétrica e como composteira de resíduo organico em cozinhas
profissionais, restaurantes, hotéis, condomínios, empresas de refeição coletivas, indústrias e
hospitais; Reduz o volume do resíduo orgânico em até 90%; Potência 7.8 kW; Tensão
220/380 V trifásico; Peso 320 Kg; Ciclo (12 a 18 horas); Consumo 1,80 kWh; Recicladora de
lixo orgânico reduz custos e taxas de descarte de lixos e elimina câmara frigorifica para Lixos
e sacos plásticos.
 
Recicladora 100 Kg: C 1200 x L 1000 x A 1100 mm.
Compostagem: 1 ciclo de 100 Kg/dia.
Recicla: até 100 Kg/dia de lixo orgânicos.
Recicladora Topema elimina composteira, minhocas, serragem, chorume e odores.

 



Reciclador Lixo Orgânico

Resíduos Orgânicos - Caixa Plástica para Lixos Orgânicos
Caixas plásticas fechada em polietileno nas cores preta, branca e azul; Utilizadas como caixa
para compostagem, caixa para minhocário, caixas para lixo orgânico e com caixa plástica
para descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas, sementes, sobras de
refeições e de resíduos em geral em cozinhas industriais, supermercados, agricultura,
padarias, restaurantes, frigoríficos e como apoio para recicladora de lixo orgânico Topema.
 
Caixa Plástica: 15 Litros: C 41 x L 34 x A 15 mm.
Caixa Plástica: 26 Litros: C 49 x L 35 x A 23 mm.
Caixa Plástica: 36 Litros: C 61 x L 39 x A 22 mm.
Caixas para resíduos organicos com ou sem tampa.

 

Amassador de Latas de Cerveja – Eco Latas
Amassador de latas de cerveja e refrigerantes automático, produzido pela Topema com
estrutura em aço carbono pintado na cor branca e com sistema pneumático para compressão
e amassamento das latas de refrigerantes e cervejas de 350 ml; Utilizado em bares,
restaurantes, clubes, hospitais, condomínios, hotéis, escolas, mercado náutico, ao lado de
vending machine, eventos, festas, buffet, aeroportos, parques escolas e ecopontos; Reduz o
volume inicial das latas em 70% gerando material reciclado com menor volume e ocupando
uma menor área de armazenagem; Tensão 110 / 220 v monofásico; Portátil, fácil de
transportar e pode instalar em qualquer lugar.
 
Dimensão: C 500 x L 400 x A 500 mm.
Amassa 250 Latas por hora.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


