Få bedre arbejdsmiljø
med grønt affaldssystem
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BioTrans Nordics ressourcesystem omdanner madaffald til grøn energi med
en masse fordele for medarbejderne:

Bedre arbejdsmiljø
 lut med at slæbe på tunge affaldsspande eller -poser,
S
affaldet hældes direkte i kværnen i køkkenet.

Bedre logistik i køkkenet og bedre hygiejne
Ingen affaldsspande, der skal flyttes, tømmes og rengøres.
Slut med lugtgener, da biomassen transporteres
direkte til affaldstanken i et lukket rørsystem.

Lette godkendte spande
 ioTrans har specialudviklet små, ergonomisk korrekte affaldsspande på
B
23 og 27 liter, som ikke overskrider grænsen for tunge løft. Spandene er
højdejusterbare og kører på fem hjul. BioTrans’ spande er godkendt af
Arbejdstilsynet.

Mindre tid og færre skridt
 groTech – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation
A
har dokumenteret, at køkkenpersonalet sparer tid på
at indsamle affald og går færre skridt, når de bruger
BioTrans Nordics affaldssystem.

BioTrans Nordic ApS | Svendborgvej 243 | DK-5260 Odense S
T +45 70 25 84 00 | info@biotrans-nordic.com | www.biotrans-nordic.com

AgroTech fremhæver
fordele for medarbejdernes
arbejdsmiljø:
• Færre tunge løft og vrid
• Færre skridt der skal gås pr. dag
• Skal ikke udendørs i alt slags vejr
• Mindre risiko for at vælte med
spandene

Med det nye affaldssystem slipper vi hurtigt af med madresterne.
Det er godt for hygiejnen, og desuden slipper vi for at slæbe på de tunge
grisespande. Det er en fordel for vores medarbejderes arbejdsmiljø, og
det er vigtigt.
Gitte Kromann Jensen, ledende økonoma, Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark.

Vi slipper for at slæbe på affaldsspandene, der kunne veje op til 30 kilo.
Denne arbejdsgang er selvsagt ikke sund at gentage år efter år.
Samlet set kommer vi også til at spare meget tid, fordi affaldet bare
hældes direkte ned i kværnen.
Allan Starp arbejdsmiljørådgiverrepræsentant, Københavns Madservice.

Medarbejdernes arbejde bliver lettere – de skal ikke slæbe madspande
rundt i husets forskellige niveauer. Et godt arbejdsmiljø er en prioritet
for os.
Jan Brink-Pedersen Director of Tecnical Services, D’angleterre.

De gamle affaldsspande gav en del griseri – de begyndte hurtigt at lugte,
og man kunne komme til at spilde, når man kørte afsted med spandene.
Hele den arbejdsgang sparer vi nu, hvor vi bare hælder skræller og
rester direkte ned i en kværn, og så er det væk.
Line Hansen, Leder af Assens Madservice.
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