
bEWA BOX₁₂

BRKO separovaně sbíraný odpad (hnědé nádoby)
 - tráva krátce sekaná

 - zbytky ze záhonů
 - padané ovoce

 - zbytky z domácností (živočišné i rostlinné) 
- nerecyklovatelné druhy papíru 

Kaly z komunálních ČOV
Kaly z celulózek a výroby papíru
Kaly ze zpracování vlny
Sláma z obilovin, řepky, šťovíku a drcená 
vřetena kukuřice
Seno (stařina)
Dřevní štěpka zelená z údržby krajinotvorné zeleně
Hobliny a piliny
Kůra jehličnatá a listnatá
Rákos a orobinec suchý
Řízky vyslazené cukrovarnické

TECHNOLOGICKÝ KONCEPT

BIOODPADY KE ZPRACOVÁNÍ

Eliminace zápachu (stabilizace) - zpracování  
v uzavřeném prostoru
Efektivní zpracování kalů patogenních 
odpadů – kaly ČOV
Bezobslužný proces zpracování
Celoroční provoz do teplot – 10 °C
Kapacita zpracování při nepřetržitém 
a celoročním  provozu 1500 až 2 000 tun ročně
Doba zpracování zakládky min. 7 – 14 dní

UŽIVATELSKÉ BENEFITY

www.rpsostrava.cz
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BRO = Biologicky rozložitelný odpad

Trus a podestýlka
hospodářských

zvířat

Železobetonová konstrukce, vodostavební 
beton,  tepelná izolace stěn i střechy
Provzdušňování z podlahových kanálků
Odvod výluhu a kondenzátu do uzavřené 
sběrné jímky
Měření teploty a obsahu kyslíku uvnitř základky
Varianta průjezdná (24 m) nebo neprůjezdná (12 m)
Biofiltr s filtrační vrstvou z biomasy
Automatické řízení provzdušňování zakládky
Rolovací vrata

Odpady vznikající
z vodárenství

Odpady z lesnictví
a zemědělství

Kuchyňský odpad 
z domácností, gastro 

odpad (BRKO)

Zemědělské
odpady

ŘEŠENÍ
PRO ČISTšÍ

BUDOUCNOST
bEWA box



BRO = Biologicky rozložitelný odpad

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Délka

Šířka

Výška

Objem pracovní části

Hmotnost jedné zakládky

Instalovaný příkon

Operační cyklus (neprůjezdná verze)

Operační cyklus (průjezdná verze)

12 000 mm

6 000 mm

4 000 mm

150 m3

75 tun

5 kW/sekci

10–14 dní

7–10 dní
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