
คู่มอืการขาย
เครื�องยอ่ยขยะเศษอาหาร
HASS HFC-250M



ชว่ยลด
โลกรอ้น
ขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซ มีเทน
ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก มากกว่าก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ถึง 25 เท่า

ชว่ยลด
ขยะอาหาร



ใชจุ้ลินทรยีใ์น
การยอ่ยสลาย
- ไม่ได้ใช้สารเคมีไดๆ
- จุลินทรีย์มาจากประเทศเกาหลีไต้
- ได้รับการวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ 
- พร้อมจดสิทธิบัตรฯ

เป�นมติรกับ
สิ�งแวดล้อม



ใชง้านง่าย
ทํางานเรว็
ประหยดัไฟ
ไรก้ลิ�นรบกวน
- เพียงไส่เศษอาหารลงเครื�อง รอ ตักปุ�ยออก
- ย่อยสลายเป�นปุ�ยภายใน 24 ชม.
- ค่าไฟเฉลี�ยประมาณเดือนละ 100 บาท
- ไม่มีกลิ�นเน่าของเศษอาหาร หรือหนอน 
  หนู หรือแมลงมารบกวน



ขนาด
พอเหมาะ
คุม้ค่า
คุม้คณุภาพ
- ความจุ 2 กก./วัน เหมาะสาํหรับครอบครัว
  ส่วนใหญ่
- ราคาย่อมเยาว์กว่ายี�ห้ออื� นกว่า 2.5 เท่า
- ราคาพอๆ กับเครื�องยี�ห้ออื� น แต่ความจุ
  มากกว่าเท่าตัว
- เติมจุลินทรีย์เพียงครั�งแรกเพียงครั�งเดียว
- ไม่ต้องเปลี�ยนไส้กรองราคาแพงทุก 3 เดือน
- มีฟ�งค์ชั�น ลดความชื�น และ ลดกลิ�น
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ป� (ฟรีค่าแรง
  เเละอะไหล่)



COMPOSTER
vs.

DEHYDRATOR
ใชจุ้ลินทรยี ์(microorganism)

ยอ่ยสลายเศษอาหารใหเ้ป�นปุ�ย
แทบจะไมต้่องบาํรงุรกัษาเลย ไม่
ต้องเปลี�ยนไสก้รอง แค่นาํมาล้าง
นํ�าเท่านั�น
ปุ�ยใชไ้ด้เลยไมต้่องผสมดนิก่อน
สามารถไสเ่ศษอาหารไดต้ลอด
เหมอืนการใชตู้้เยน็

DEHYDRATORCOMPOSTER

ใชว้ธิตัีดเศษอาหาร และทําใหแ้หง้
ไมไ่ดย้อ่ยสลาย ถ้าโดนนํ�าก็จะเนา่
เหมน็ไดอี้ก
Running cost สงูมากเพราะ
ต้องเปลี�ยนไสก้รอง ราคาหลักพนั
ทกุๆ 3 เดอืน
ต้องนาํไปฝ�งกลบในดนิ อาจมกีาร
คุ้ยโดยหมา แมวได้
ทําเป�นรอบๆ เหมอืนหมอ้หงุขา้ว



หลักการ
ทํางาน
ของเครื�อง

HASS 
SUPER FOOD
COMPOSTER

NEW

1

2

3

4

หลังจากป�ดฝาแล้ว เศษอาหารก็จะถกู
กวนใหทั้�ว และระบบควบคมุอัจฉรยิะ
ของเครื�องก็จะปรบัอุณหภมูขิึ�นเพื�อ
ใหเ้หมาะกับการเจรญิเติบโตของ
จุลินทรยี ์เพื�อการยอ่ยสลายอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

พอเครื�องทํางานสกัพกัใหญ่ๆ  ประมาณ 24 ชม.

ขยะเศษอาหารก็จะโดนยอ่ยสลายไปจนเกือบหมด
แล้ว สว่นความชื�นและกลิ�นก็จะโดนกรองและกําจดั
กลิ�นก่อนที�จะโดนดดูทัิงออกมา ทําใหไ้มเ่กิดกลิ�น
รบกวน หรอืเป�นอันตรายไดๆ ทั�งสิ�น

ถ้าคํานวนจากบา้นที�มคีนอาศัย
อยู ่6 คน ก็จะใชเ้วลาประมาณ
1-2 เดือนกวา่เครื�องจะเต็ม
เมื�อระดบัของปุ�ยมาถึงขดีแล้ว
ก็ใหตั้กปุ�ยออกจากเครื�อง

ไสเ่ศษอาหาร
ลงไปในเครื�อง



เครื�องสามารถ
ไสเ่ศษอาหารได้
หลากหลาย

ผกัและผลไมต่้างๆ ทั�ง
เนื�อและเปลือก

เนื�อสตัวต่์าง รวมถึงเนื�อกุ้ง
หอย ปู ปลา 
(ไมร่วมเปลือกหอย และปู)

อาหารจาํพวกแป�งต่างๆ เชน่
ขา้ว ขนมป�ง เสน้ก๋วยเตี�ยว
ขนมจนี สปาเก็ตตี� ฯลฯ

ก้างปลา

อาหารที�เป�นนํ�าเชน่
แกงจดื แกงต่างๆ  ซุป
ต่างๆ นํ�าพรกิ นํ�ายา ฯลฯ
(กรองนํ�าออกก่อน)

มูลต่างๆ

ชา กาแฟ และ
กากกาแฟสด

อาหารจาํพวกเมล็ด
ต่างๆ เชน่ถั�วต่างๆ ขา้ว
ต่างๆ ธญัพชื ฯลฯ

ขนมต่างๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์นม



การใชง้าน

การไส่เศษอาหาร
- ให้กรองของเหลวออกก่อนไส่ลงเครื�อง
- ไม่ไส่พวกของเเข็งต่างๆ ลงในเครื�อง เช่น:
    - กระดูก เปลือกหอย/ปู ซังข้าวโพด เม็ดผลไม้ ฯลฯ
- ไม่ควรไส่เศษอาหารเกินความจุของเครื�องในแต่ละวัน
- หากสภาพปุ�ยในถังมีความชื�นสูง เกาะเป�นก้อน ให้กดปุ�ม
  'ลดชื�น' ช่วย
- ต้องเสียบปลั�กเป�ดเครื�องไว้ตลอด

การตักปุ�ย
- ไม่จาํเป�นต้องตักปุ�ยออกทุกวัน แนะนําให้ปุ�ยเต็มถัง
  แล้วตักออกทีเดียว
- ก่อนตักปุ�ยออกควรดูให้แน่ใจว่าปุ�ยแห้งพอสมควร
  (ความชื�น 15-20%) แนะนําให้กดปุ�ม 'ลดชื�น' ช่วย
- ห้ามตักปุ�ยเลยแกนใบพัดกวน เหลือปุ�ยไว้เป�นหัวเชื�อต่อไป

การใช้ปุ�ย
- ปุ�ยที�ได้จะเป�นปุ�ยออแกนิคแบบเข้มข้น ควรใช้แต่น้อย
- หากจะใช้เป�นดินปลูก แนะนําให้ผสมดิน 10/1 (ดิน/ปุ�ย)

"ให้คิดวา่เครื�องนี�เป�นกระเพาะของบา้น
ไมใ่ชถั่งขยะ"

การใชง้าน

จุลินทรีย์เป�นสิ�งมีชีวิต ทาน
อาหารเหมือนๆ กับเราแต่จะ
ทานของเหลือจากเรา



แผงกรองฝุ�น: นาํมาล้างนํ�า และผึ�งลมให้แห้ง
เมื� อสกปรก

หลอด UV มีอายุการใช้งานประมาณป�ครึ�งถึง
2 ป� 

มี 2 อย่างที�ต้องบาํรุงรักษา 

การบาํรงุรกัษา



ขอ้ควรระวงั
- แยกนํ�าออกก่อน

- ไม่ไส่ของที�มีความแข็งลงเครื�อง เช่น กระดูก
  เปลือกหอย กระดองปู ซังข้าวโพด ฯลฯ

- ต้องเสียบปลั�กไฟไว้ตลอดเวลาการใช้งาน

- ไม่ให้ตักปุ�ยออกจนหมดถัง ห้ามตักเกินแกน
  ใบพัดกวน (แนวนอน)

- ไม่ไส่เศษอาหารเกินปริมาณความจุ 2 กก . / วัน

- ควรรอให้ปุ�ยในถังย่อยสลายหมด และแห้งก่อน
  ตักออก

- ไม่เอาของมาวางใต้เครื�อง หรือรองด้วยโฟมของ
  กล่องเครื�อง เพราะจะไปบังที�ระบายอากาศ

- ปุ�ยที�ได้จะเป�นปุ�ยออแกนิค 100% เข้มข้นมาก 
  ควรใช้แต่เพียงเล็กน้อย หรือผสมดิน 10/1 ส่วน

- ไม่ไส่ของเค็มจัด เปรี�ยวจัด เผ็ดจัด เช่นพริกป�น
  ครึ�ง กก . เป�นต้น



Specifications

385

mm
430
mm

18
kg

เทคโนโลย:ี          Composter 

                          (ยอ่ยสลายด้วยจุลินทรยี)์

ความจุในการ           

ยอ่ยสลาย:              1-2 kg / วนั
การใชพ้ลังงาน:        65 WH

วธิกีารกําจดักลิ�น:     UV, Ozone, 

metal oxidation       

                               (ไมต้่องเปลี�ยนไสก้รอง)

การลดปรมิาณขยะ:   80 - 90 %

ก x ย x ส:                385 x 430 x 580 mm.

นํ�าหนัก:                    18 กก.

580
mm



FAQ



FAQ



FAQ



FAQ



SHIPMENT, 
WARRANTY
& CONTACT

WARRANTY
- ประกันคุณภาพสินค้า 1 ป� ฟรีค่าแรงและอะไหล่
- ในกทม. และปริมณฑล ONSITE SERVICE
- ตจว. ลูกค้าส่งเครื�องเข้ามาที�ศูนย์ฯ ซ่อมเสร็จ
  บริษัทส่งเครื�องกลับทาง KERRY (ไม่มีค่าใช้
  จ่าย - ในประกัน)

FREE SHIPMENT
- ในกทม. และปริมณฑล ส่งของภายใน 3 วัน 
  พร้อมติดตั�ง และแนะนาํการใช้งานให้
- ตจว. ส่งของภายใน 5 วัน ผ่านทาง KERRY

CONTACT: 
T: 083-839-9427
LINE: @AVENTURES
JACK



- ชว่ยลดมลภาวะ และโลกรอ้น
- ไมต้่องเปลี�ยนไสก้รองราคาแพง
- ได้ปุ�ย Organic ใชง้านไดเ้ลย
- เติมจุลินทรยีเ์พยีงครั�งเดยีว
- ไมต้่องกังวลเรื�องกลิ�น สามารถวางในบา้นได้
- รบัประกับคณุภาพฯ 1 ป�

ผลไม้

ผกั

เสน้หมี� / ขา้ว

ก้างปลา / เนื�อต่างๆ

สามารถไสเ่ศษอาหารไดห้ลากหลายชนดิดใูนคู่มอืวา่
อาหารชนิดใหนที�ไมค่วรไสล่งในเครื�อง

580 mm

385 mm
430 mm

18 kg

เทคโนโลย:ี          Composter 

                          (ยอ่ยสลายด้วยจุลินทรยี)์

ความจุในการ           

ยอ่ยสลาย:               1-2 kg / วนั
การใชพ้ลังงาน:        65 wh

วธิกีารกําจดักลิ�น:     UV, Ozone, 

metal oxidation       

                               (ไมต้่องเปลี�ยนไสก้รอง)

การลดปรมิาณขยะ:   80 - 90 %

ก x ย x ส:                385 x 430 x 580 mm.

นํ�าหนกั:                    18 กก.

                                                           

ชว่ยลดมลพษิดว้ย
เครื�องยอ่ยสลายขยะเศษอาหาร
เป�นปุ�ย Organic ภายใน 24 ชม.

NEW

HASS FOOD
COMPOSTER
HFC-250M

เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม
ใชจุ้ลินทรยีย์อ่ยสลายเศษอาหาร

Microorganism

จุลินทรยีคั์ดสายพนัธพ์เิศษ


