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En revolusjon innen
maritim matproduksjon

Gjennom en skånsom og miljøvennlig prosess henter vår teknologi ut protein, olje og bein
fra restprodukt. Når du bruker vår teknologi i din matproduksjon går restproduktet fra å

være en kostnad til å bli en verdifull ressurs som kan øke fortjenesten din

NUAS Technology AS - Orgnr.: 914 996 848

Restprodukter blir en ressurs
For mange er restproduktene ett problem og en kostnad. Det må oppbevares på
forsvarlig vis, og forsøkt solgt til et ensilasje-mottak. Med NUAS Technology AS
sin teknologi blir restproduktene en verdifull ressurs som kan øke fortjenesten
deres.

Bærekraftig produksjon
NUAS Technology AS sin teknologi lar deg bruke hele fisken. Prosessen er
skånsom og miljøvennlig. Dette gir en vesentlig miljøgevinst, og dere får mye
bedre utnyttelse av den restproduktet fra deres eksisterende produksjon.

Fleksibel teknologi
Teknologien kan tilpasses størrelsen til din bedrift. Både små og store bedrifter

kan få god effekt med å bruke teknologien. Hvordan din bedrift kan bruke
teknologien på best mulig måte avdekker vi i innledende samtaler.
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Teknologien
Den patenterte teknologien vår er både effektiv og skånsom.

Utstnitt av teknologien: Her ser vi et enkelt utsnitt på hvordan
restproduktet prosesseres i vår patenterte teknologi.

Fabrikken kan være stasjonær eller
mobil, basert på container plug in.

Prosessen foregår kontinuerlig
online mot tidligere batchvis.

Omrøring skjer uten mekaniske deler.

Bruk av inertgass i hele prosessen.

Meieristandard - menneskeføde.

Gjennomført VRI prosjekt med
ikke målbar oksydasjon i fiskeolje.

Flyteskjema som viser prosess fra kverning til olje, reine bein og fettfritt
og lagringsstabilt proteinkonsentert:
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Ta det første steget
Ta det første steget mot en mer effektiv maritim matproduksjon ved å kontakte oss i dag.

Vi starter en uforpliktende dialog med deg om hvordan vår teknologi potensielt kan brukes i din
bedrift. Vi har løsninger for bedrifter i alle størrelser.

post@brukfisken.no958 85 885
951 20 942


