
 
 
 
 
 
 
 

En Big Hanna modell T240 
installerad vid kommunens 
återvinningscentral. 
Kommunen samlar in 
invånarnas matavfall tre 
gånger per vecka och 
komposterar det sin Big 
Hanna. De använder också 
kärllyft, biofilter och vår nya 
pekskärm. 

Big Hanna modell T60 
installerad i denna kommun 
som har ca 350 invånare. 
Kommunen ligger i norra 
Italien. Det ovanliga är att de 
använder åsnor för att samla 
in matavfallet från varje 
hushåll, vilket måste vara 
bland de mest miljövänliga 
sätten att transportera sopor. 

 

Big Hanna modell T240 vid 
en återvinningscentral i 
Beaumont sur Sarthe. Här 
komposteras matavfallet 
som är insamlat från den 
lokala skolan samt sjukhuset.  

 

Big Hanna modell T120 med 
40-liters inkast samt biofilter 
installerade för att 
kompostera insamlat 
hushållsavfall i Ne’s kommun 
som ligger i närheten av 
Genova. 

Big Hanna modell T240 samt 
ett biofilter installerade för 
att ta hand om insamlat 
hushållsavfall från 
kommunens invånare. 

Big Hanna modell T240 samt 
ett biofilter är installerade på 
återvinningscentralen för att 
kompostera det insamlade 
hushållsavfallet i Bassiano. 

En Big Hanna modell T120 
med 40 liters inkast och ett 
biofilter är installerade i den 
här kommunen med 1400 
invånare. 



 
 
 
 
 
 
 

I området UNIVALOM 
öppnades en återvinnings-
central och en mottagnings-
plats för komposterbart 
material för hushåll och 
företag. Matavfallet 
komposteras på plats med en 
Big Hanna. 

Detta är en gårdsbutik och 
restaurang som endast har 
ekologiska produkter. De 
samlar in matavfall från den 
lokala skolan samt hushåll i 
närheten ett par gånger per 
vecka. Skolbarnen kommer 
till gården för att lära sig hur 
man tar hand om avfallet och 
omvandlar det till kompost. 

 

Big Hanna modell T480 
installerad tillsammans med 
en 2,5 m3 behållare och ett 
biofilter på en 
återvinningsstation utanför 
staden. Staden har ca 2300 
invånare och ligger 795 meter 
över havet i Foggia provinsen 
i sydöstra Italien.  

Två modell T240 är 
installerade sida vid sida vid 
denna återvinningstation. En 
2,5 m3 behållare med skruv 
samt rullbana står framför Big 
Hanna maskinerna. De små 
avfallsbilarna tömmer 
matavfallet i behållaren efter 
insamling. Därefter väljer 
skötaren enkelt i vilken Big 
Hanna som matavfallet ska 
matas in i. 

Kommunen samlar in avfallet 
med små avfallsbilar som är 
gör det möjligt att komma 
fram i stadens vindlande 
smala gränder. 



 
 
 
 
 
 
 

Big Hanna modell T480 och 
en 2,5 m3 inkastbehållare 
framför den. I inkast-
behållaren kan en liten 
avfallsbil tömma det 
insamlade matavfallet från 
hushållen. Skötaren matar 
sedan komposten. Inskruven 
i den stora behållaren öppnar 
upp biobagpåsarna innan de 
matas in i komposten.  

Nära havet i Ugento, Lecce, I 
södra Italien har en Big 
Hanna modell T480 och en 
2,5 m3 inkastbehållare 
installerats på deras 
nybyggda återvinnings-
central för att kompostera 
det insamlade matavfallet 
från hushållen. 

Nära olivlundarna i Miggiano, 
Lecce har två Big Hanna 
komposter modell T240, 
biofilter och en stor 
inkastbehållare installerats 
för att kompostera 
matavfallet från hushållen i 
kommunen.  

En Big Hanna modell T480, 
biofilter, och en stor 
inkastbehållare är 
installerade vid 
återvinningscentralen som 
kallas Ecocentro i 
Montesano. Vid Ecocentro 
tas också bland annat plast, 
skärmar, vitvaror etc om 
hand.   


