KATALOG
UDSTYR TIL
GENBRUG AF GRØNT AFFALD
MENART.EU

MENART
OM OS
Siden 1961 har MENART udviklet anerkendt knowhow inden for
mange sektorer af genbrug af grønt affald fra industri- eller landbrug.
I 2011 blev vores nye hovedkvarter designet. Her valgte vi bygninger
med høj energiydelse.
Alle vores produkter er udelukkende designet, konstrueret og fremstillet her på vores hovedkvarter takket være de 40 personer, der
udgør MENART-teamet.

BÉRENGÈRE & JEAN-CLAUDE MÉNART
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Adm. direktører

INTERNATIONALT
FORHANDLER NETVÆRK

MENART’s kunder kan regne med et verdensomspændende netværk af kvalificerede officielle distributører. Distributørerne deltager aktivt i markedsføringen og eftersalgsservicen for at garantere
vores brugeres tilfredshed.
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SELV-KØRENDE MILEVENDERE
MENART serie SPM

EGENSKABER
Enestående kapaciteter

Effektiv beluftning

Effektfuld og robust

Stort udvalg af modeller

Manøvredygtighed i alt terræn

Førerkomfort og sikkerhed

SPM MODELLERNE
MODEL

SPM-36

SPM-47

SPM-58

SPM-63

SPM-73

Tunnelhøjde

m

1,7

1,9

2,1

2,4

2,8

Max. milehøjde (tunnel løftet 50 cm)

m

2,1

2,4

2,6

2,9

3,3

Max. milebredde

m

3,9

4,9

5,9

6,3

7,3

225 / 302 (St.V)
205 / 75 (Tier3)

225 / 302 (St.V)
205 / 275 (Tier3)

280 / 375

470/630

3000

4000

5300

7000

Motor effekt
Estimeret kapacitet

kW / Hk 110 / 147
m3/t

2000

MULIGT EKSTRAUDSTYR
Slangekobling for tilsætning af væske
Slangerulle med automatisk udlægning og
oprulning for tilsætning af væske
Sprøjteudstyr: beholder, pumpe, dyser
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Udstyr til afdækning af mile med
udlægning og oprulning.
Hjul eller bånd

Forstærket rotor
og meget mere ...

STOR PRODUKTIVITET
SPM-milevenderne er udstyret med kraftige sporryddere
for at forbedre grebet til alle køreunderlag. Og takket være
deres store tunnel kan de vende enorme miler med høj
hastighed.

MASKINER TIL ALLE TERRÆN OG KØREUNDERLAG
MENART milevendere kan løfte sig 50 cm, så du aldrig
kommer til at sidde fast i milen. MENART milevendere er de
eneste, der kan vippe frem eller tilbage for nem og sikker
bevægelse på skrånende terræn. Desuden er venstre og
højre drivkraft (hjul eller bælter) uafhængige og kan tilpasse
sig alle køreunderlag.

MASKINFØRERENS SIKKERHED

MENART milevendere er nemme og sikre at vedligeholde
takket være en stor og sikker serviceplatform. Tunnelen er
udstyret med beskyttelse mod vildfarne objekter: foran et
gummigardin og bagtil en justerbar metallisk deflektor.

PLADSBESPARENDE
Takket være sporrydderne kan milerne placeres tættere
på komposteringsarealet og dermed optimere pladsen.
Selvom MENART-milevenderne er store, er de kompakte, og
de kan dreje rundt om sig selv for enden af milen. Komposteringsanlæggets areal er optimeret.

FREMRAGENDE LUFTNINGSEGENSKABER
MENART milevendere er specielt designet til at optimere
beluftning og blandingsprocessen: større trapezformet
tunnel, kraftig rotortromle, ingen komprimerende effekt,
rotor med venstre-højre krydsende flow.

MAKSIMAL FØRERKOMFORT
Førerkabinerne er de mest moderne med udsyn hele vejen
rundt. Med overtryks klimaanlæg. Joystick-betjening er
”ved hånden” for nem brug. En nyttig og intuitiv berøringsskærm gør det muligt for maskinføreren at få alle maskinoplysninger på et øjeblik. Motorrummene er lydisolerede.

VELEGNET TIL
Grønt affald
Husholdningsaffald
Luftning af forurenet jord

Organisk materiale genanvendt fra
spildevand
Affald fra sukkerrørs produktion
Affald fra palmeolie produktion

Husdyrgødning fra landbrug
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TRAKTOR TRUKNE MILEVENDERE
MENART serie SP

EGENSKABER
SP MILEVENDERE

TRAKTORENS FUNKTIONER

Enestående kapaciteter

Krybegear behøves ikke

Effektfuld og robust

SP milevenderne skubber traktoren

Nem og sikker at transportere

Lavt brændstofforbrug

Effektiv beluftning af mile

SP MODELLERNE
MODEL

SP-30

SP-40

SP-45

SP-50

SP-60

Nødvendig effekt på traktorens PTO
Tunnelhøjde

Hk

90

110

150

180

250

m

1,7

1,8

1,9

2

2,2

Max. milehøjde (tunnel løftet 50 cm)

m

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

Max. milebredde

m

3,4

4,4

4,9

5,4

6,4

m3/t

1100

1800

2100

2500

4000

Estimeret kapacitet

MULIGT EKSTRAUDSTYR
Slangekobling for tilsætning af væske
Sprøjteudstyr: beholder, pumpe, dyser
Udstyr til afdækning af mile med udlægning og oprulning
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ENESTÅENDE YDELSE
I kategorien traktordrevne milevendere kan MENART-maskinerne vende og belufte de bredeste og højeste miler i verden
og med meget høj hastighed.

UOVERTRUFFEN KAPACITET
Takket være deres kraftfulde rotortromler og deres egenskab at kunne hæve sig 50 cm, kan MENART SP milevendere vende og belufte alt grønt affald selv under ekstreme
forhold.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Milevenderens drivhjul trækker milevenderen og skubber
traktoren fremad. Traktoren behøver ikke krybegear, den
kører blot i frigear. SP-milevenderen arbejder hurtigere,
behandler højere miler og bruger samme brændstof som
en sædvanlig milevender i samme tidsrum. Brændstofforbruget pr. ton komposteret materiale er derfor meget lavt.

FREMRAGENDE BLANDEKVALITET
Fremragende opblanding og beluftning sikres af den
specielle placering af slagler og af den store åbne tunnel.
Neddeling opnås takket være mekaniske slag fra slaglerne. Den resulterende blandekvalitet er fremragende selv
nederst til højre i milen.

LET AT TRANSPORTERE, TRÆKKES AF
TRAKTOREN
Tyngdepunktet er lavt, og maskinens stabilitet er enestående. SP-milevendere er meget nemme og sikre at bugog flyttet rundt med, på enhver form for terræn (veje,
SÉRIEsere
grusveje). SP-milevenderne er terrængående maskiner,
ideelle til entreprenører hvor arbejdspladserne kan væe
mange forskellige.

NEM BETJENING OG KONTROL
Berøringsterminalen i traktorens førerkabine gør meget
mere end blot at styre maskinen. Med registreringen af dataene (mile-identifikation, kundenavn, produktionstid osv.)
giver den dig den præcise opgørelse over det udførte arbejde, og du kan nemt downloade dataene til din computer.

VELEGNET TIL
Grønt affald
Husholdningsaffald
Luftning af forurenet jord

Organisk materiale genanvendt fra
spildevand
Affald fra sukkerrørs produktion
Affald fra palmeolie produktion

Husdyrgødning fra landbrug
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NEDDELERE
Serie B

EGENSKABER
4 chassis modeller

Mobile eller til stationær drift

Leveres i udgaver med

Perfekte neddelere til mindre- og medium
store affaldspladser med organisk affald.

• Dieselmotor
• Electrisk motor
• PTO-traktor

Bemærk: Det neddelte materiale er ikke flishugget, men neddelt med åbne fibre der gør
materialet særdeles velegnet til videre kompostering eller bioklip.

NEDDELERE, MODELLER
Diesel motoreffekt
Elektrisk motoreffekt
Traktor PTO-effekt
Max emnetrykkelse
Estimeret kapacitet

Model

B-102

B-121

B-145

B-160

ch

51

147

up to 350

up to 540

KW

37

75

200

315

ch (tr/min)

70 (540)

120 (1000)

200 (1000)

300 (1000)

cm (inch)

8 (3”)

15 (7”)

20 (8”)

25 (10”)

m3 / time

30

50

up to 200

up to 300

MULIGT EKSTRAUDSTYR
STORT UDVALG I HAMMERSLAGLER
AFLÆSSEELEVATOR
JERNDETEKTOR TIL AFLÆSSEELEVATOR
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RADIOSTYRING
UDVALG AF NEDDELINGSSOLD TIL FINERE NEDDELING...

STOR ARBEJDSKAPACITET
Lad og påslag er konstrueret til at blive læsset ved hjælp
af hjullæssere, traktorer, kraner, etc. Indføringsvalse og
neddelervalse er med stor diameter og med tilstrækkelig
vægt, som giver den nødvendige inerti til selv de tungeste
arbejdsopgaver.

ROBUST OG NEM AT ANVENDE
MENART’s små- og medium- størrelser neddelervalser er
med hammerslagler og kan neddele enhver blanding af
grønt affald (græs, blade, grene, træ, etc.), paller, emballage
af træ, træpaller, konstruktionstræ, madaffald, bioaffald,
staldgødning, dybstrøelse etc. Maskinen arbejder med langt
mindre slid end flishuggere.

ALSIDIG ANVENDELSE
Bundkædens hastighed er synkroniseret med indføringsvalsens hastighed. En langsom kørende indføringsvalse giver
en finere neddeling. En højrere hastighed giver en grovere
neddeling. Maskinføreren kan justerer hastigheden på indføringsvalsen til aktuelt behov.

KVALITET AF NEDDELT MATERIALE
Det neddelte materiale er ikke flishugget eller knust. Materialets fibre er brækket, åbnet og luftet. Perfekt til videre
transport eller til kompostering og bioklip.

Mekanisk driftssikker og robust
Neddeleren er beskyttet af flere sikkerhedssystemer: et
no-stress system, et automatisk system optimerer fødningen afhængig af lastens vægt. Motor- og rotor-transmissioner er beskyttet mod chock og overbelastning. Disse
sikkerhedssystemer reducerer behov for vedligeholdelse og
reparationer.

MOBILE MASKINER KONSTRUERET TIL AT
ARBEJDE I ALLE TERRÆN
På vej, på plads eller i terræn. MENART neddelere er nemme at transportere rundt til forskellige arbejdspladser.

VELEGNET TIL
GRØNT AFFALD
GRENE
TRÆPALLER

EMBALLAGEAFFALD AF TRÆ
MADAFFALD
BIO-AFFALD

LANDBRUG (staldgødning, dybstrøelse…)
...
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TROMLESORTERER
KOMPAKT serie TSC

EGENSKABER
De er derfor kompakte og omkostningseffektive.

TSC-tromlesortererne er enklere konstrueret, da de ikke har
chassis eller transportbånd.

Hjul og trækstang kan leveres som ekstraudstyr hvis
der er brug for at flytte dem på arbejdpladsen.

TSC MODELLER
MODEL

Tromlediameter
Tromlelængde
Tromlens soldareal
Påslagets volumen
Læssehøjde
Diesel motoreffekt
Elektrisk motoreffekt (kun TSC serien)
Estimeret kapacitet

TSC-1535

TSC-1950

TSC-1960

m

1,55

1,89

1,89

m

4

6

7

m2

13,9

25

30,5

m3

2,5

4

4

m

≈ 4,5

≈ 4,5

≈ 4,5

ch

50

83

83

KW

18

30

30

m3/time

40

100

120

MULIGT EKSTRAUDSTYR
STORT UDVALG AF SOLD MED FORSKELLIGE MASKESTØRRELSER
ELLER PERFOREREDE STÅLPLADER MED
FORSKELLIGE MASKESTØRRELSER

9

RADIOSTYRING
TRANSPORTHJUL MONTERET PÅ
SIDERNE

ANDRE LÆNGDER AF PÅSLAG...
MENART fremstiller mobile tromlesorterer og stationære tromlesorterer efter
kundernes behov.

SKRÅTSTILLET TROMLE TEKNOLOGI
Inde i tromlen bevæger materialet sig fremad takket
være både tromlens hældning og medbringere.

MEKANISK NEDDELINGSEFFEKT
Materialet trækkes opad i tromlen ved medbringere og
falder derefter ned på et helt rent sold i tromlen. Faldet
bidrager med at knuse og findele eventuelle klumper i
materialet.

EFFEKTIV SORTERING
Soldets maskier er fremstillet af runde sektionstråde, som
gør det let for det fine materiale at passere igennem. Det
er et topeffektivt sigtefilter. Derudover er tromlerne udstyret med slidbestandige monofiberbørster til selvrensende
virkning.

MAKSIMAL YDELSE
MED DENNE KOMPAKTE MASKINE
Denne sigteteknologi sikrer større effektivitet og giver større
produktionskapacitet på en kortere tromle.

TILSTOPNINGSFRI
Den skrå tromleteknologi er fri for transportsnegl inde i
tromlen, hvilket reducerer tilstopning af soldet betydeligt.

ALSIDIG BRUG
Maskinføreren kan justere tromlens rotationshastighed
såvel som tromlens fremføringshastighed afhængigt af
aktuel arbejdsopgave.

VELEGNET TIL
KOMPOST
MULCH...
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MERE KOMPOSTERINGSUDSTYR

KOMPOSTVENDER MED SIDEAFLÆSNING
MENART tilbyder 2 kompostvendere med sideudkast: en selvkørende enhed og en traktordrevet enhed. De kan bearbejde
3,2 meter høje kompoststakke. Maskinerne er med 2 koniske
rotortromler, styrende hjul og justerbar deflektor på aflæssetransportøren. Maskinerne anvendes hvor der ikke er tilstrækkelig oplagsplads til at anlægge miler.

HALV-INDUSTRIEL SÆKKEFYLDER
Denne sækkefylder består af beholder med måler og vejeudstyr
med elektriske terminal. MENART sækkefylder er enkel med en
kapacitet på ca 120 kompostsække i timen.

GROVSORTERINGSMASKINE TIL KOMPOST
MENART model SSAM er en grovsorteringsmaskine som filtrerer det rene træ fra affaldet. Desuden frasorteres sten ved
hjælp af 2 skråtstillede transportører med justerbar hastighed.
Jern frasorteres magnetisk. Let plastik frasorteres ved 2 vindsigter.
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REFERENCER & TEKNISKE LØSNINGER

FORURENET JORD

GRØNT AFFALD

SUKKERRØR

KOMMUNALT AFFALD

VERDENS STØRSTE
PALMEKOMPOSTERINGSANLÆG

STALDGØDNING

PALLER OG AFFALDSTRÆ

KOMPOST

STALDGØDNING FJERKRÆ

SUKKERRØR

MSW

KLOAKSLAM

BIOTØRRING RDF

VERDENS STØRSTE
PTO TRUKNE MILEVENDER

VEGETABILSK AFFALD

PALMEOLIE EFB

VERDENS STØRSTE
SELVKØRENDE MILEVENDER

FORBEREDELSE TIL BIOMETHANISERING

GENBRUG AF HUSHOLDNINGSAFFALD
MATERIALESORTERINGS- OG GENBRUGSANLÆG
MENART designer og leverer sorteringsudstyr til husholdningsaffald for at genvinde værdifulde materialer. Med sine genbrugsmaskiner for organisk affald
tilbyder MENART komplette løsninger til kommuner.

FORDELE VED KOMMUNALE ANLÆG
Sikker for miljø og menneskers sundhed
Mindre belastning af arealer til deponering
Salgbare råvarer (glas, pap, plast, metaller, kompost, ...)
Beskæftigelse og social udvikling

FORDELE VED MENART LØSNINGER
Skræddersyede løsninger

Nem at betjene og vedligeholde

Enkelhed, robusthed og pålidelighed

Bredt udvalg af tjenester og serviceydelser
• fra konstruktion til lokal uddannelse

ANVENDELSER / UDVIDELSER
Mulige udvidelser til MATERIALER TIL GENBRUG
kommunale anlæg : RDF udstyr. Adskille de ikke-brændbare
materialer fra de brændbare.
AFFALD TIL ENERGI
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REFERENCER
VIETNAM
PAKISTAN
BULGARIEN

RUMÆNIEN
ALGERIET
COLOMBIA
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MENART
BELGIUM

MENART
FRANCE

Rue Benoît, 31
B-7370 Dour
+32 (0)65 61 07 60
info@menart.eu

Rue Ambroise Croizat
F-59494 Petite-Forêt
+33 (0)3 27 31 03 87
info@menart.eu

FØLG OS

MENART.EU

