
SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE
SERIA C ORAZ VJATKA



SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE SERIA C
– WYDAJNE I JEDNOLITE SUSZENIE ZIARNA

Nowoczesne, przepływowe suszarnie Mepu wykorzystujące ciepłe powietrze 
suszą ziarno w delikatny, równomierny oraz energooszczędny sposób. Wydajność 
suszarni pozostaje na wysokim poziomie. Wielkość, ładowność oraz moc suszarni 
przepływowych serii C można regulować. Sposób suszenia można dopasować do 
potrzeb klienta poprzez przystosowanie liczby komór suszących oraz silosów na 
ziarno.

Zastosowanie w suszarniach typu C galwanizowanych materiałów, które zostały 
zaprojektowane oraz wyprodukowane w Finlandii zapewnia długą żywotność 
suszarni. Na wieloraki wybór źródeł suszenia składają się palniki olejowe oraz 
bezpośrednie palniki gazowe.



SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE SERIA C
– WYDAJNE I JEDNOLITE SUSZENIE ZIARNA

Model C3-38 C3-52 C3-71 C5-123 C8-246 C10-339

Kukurydza 120°C 20 - 15% [t / h] 11,2 20,2 27 44,9 95,9 134,8

Pszenica 100°C 18 - 13% [t / h] 12,3 22,2 29,6 49,3 105,2 147,9

Rzepak 65°C 12 - 8% [t / h] 5,6 10,1 13,5 22,5 48 67,5

Pojemność ziarna [m3] 38 52 71 123 246 339

Wysokość urządzenia [m] 12,5 16 20 18 22 24

Temperatura otoczenia 10°C oraz względna wilgotność otoczenia 70%.
Pojemność ziarna obliczona dla pszenicy, przy zawartości wilgoci wynoszącej 18%. 
Podczas suszenia przy wysokich poziomach wilgoci, ziarno pęcznieje › maksymalna 

pojemność napełnienia jest niższa. Podane wartości zostały obliczone w teorii i mogą 
różnić się w zależności od miejscowych warunków i właściwości zboża.

Proste i szybkie utrzymanie i konserwacja

Staranie zaprojektowana ciasna daszkowa struktura komór suszących zapewnia 
delikatne oraz równomierne suszenie ziarna, bez ryzyka przegrzania lub 
niedosuszenia. Gładkie wewnętrzne powierzchnie jednostki suszącej są łatwe do 
czyszczenia, co oznacza łatwe i szybkie utrzymanie oraz konserwację urządzenia.

W mniejszych modelach podajnik rolkowy zapewnia dokładne oraz równomierne 
podawanie we wszystkich warunkach. Większe modele zostały wyposażone w 
podajnik kubełkowy gwarantujący wysoką wydajność podawania w krótkim czasie. 
Dodatkowo, w większych suszarniach istnieje możliwość wyłączenia przepływu 
powietrza na czas podawania, co znacznie obniża emisje pyłu.

 

Szeroka gama akcesoriów

We wszystkich modelach serii C liczbę komór chłodzących ziarno można regulować. 
Większe modele zostały standardowo wyposażone w siatki utrzymujące ziarno z 
dala od palnika, które znajdują się na górze palnika. Zoptymalizowany przepływ 
powietrza przez kanały powietrzne zapewnia wydajne oraz równomierne suszenie.

Dodatkowe wyposażenie obejmuje system sterowania dopasowany do potrzeb 
klienta, system separacji pyłu, izolację cieplną wyposażenia suszarni, wytłumienie 
głównych dmuchaw oraz platformy/drabiny konserwacyjne zamontowane wewnątrz 
kanałów powietrza ułatwiające czyszczenie.



SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE SERIA VJATKA
– TECHNOLOGIA SPRAWDZONA W WARUNKACH PÓŁNOCNYCH

Przepływowe suszarnie Vjatka to nowoczesne urządzenia umożliwiające suszenie 
od paszy do ziarna, a nawet drobnoziarnistych roślin oleistych. Suszarnie Vjatka 
mają na celu zapewnienie stabilnej, intensywnej pracy przez cały proces suszenia, 
nawet w trudnych warunkach północnego klimatu.

Suszarnie Vjatka służą do suszenia pszenicy, kukurydzy, jęczmienia (słodu), 
rzepaku, durra, roślin strączkowych, słonecznika, soi, gorczycy, maku oraz 
innych zbóż. Suszarnie mogą być napędzane gazem naturalnym, płynnym lub 
olejem napędowym. Dostępne opcje dodatkowe to np. system redukcji hałasu, 
powiadamianie GSM, sterowanie przez SMS oraz wiele innych.



SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE SERIA VJATKA
– TECHNOLOGIA SPRAWDZONA W WARUNKACH PÓŁNOCNYCH

Standardowe wyposażenie

• Wentylatory odśrodkowe z odpylaczem oraz patkami wstecznego przepływu 
powietrza.

• Możliwość wykorzystania strefy chłodzenia do suszenia, co zwiększa wydajność 
suszarni o 25%.

• Izolacja kanałów z gorącym powietrzem oszczędza znaczną ilość paliwa.
• Platforma serwisowa do wentylatorów.
• Źródło ciepła stanowi integralną część głównego kanału powietrznego suszarni.
• Wydajność podawanego powietrza można regulować w zależności od rodzaju 

ziarna.
• Wyposażony w urządzenie do kontroli wilgotności ziarna w czasie rzeczywistym, 

w trakcie całego procesu suszenia oraz chłodzenia.
• Kontrola temperatury powietrza wylotowego w czasie rzeczywistym.
• Ekran dotykowy ze sterownikiem PLC przeznaczony do sterowania całym 

procesem w miejscowym języku.

Model Optima Standard Max Grande 
50

Grande 
100

Grande 
150

Pszenica 100°C
19 - 14% [t / h]

13 24 31 50 106 150

Pszenica 100°C
24 - 14% [t / h]

8 14 18 29 62 87

Kukurydza 110°C
20 - 15% [t / h]

11 19 26 41 86 122

Kukurydza 110°C
30 - 15% [t / h]

5 10 13 20 43 61

Rzepak 60°C
12 - 7% [t / h]

5 9 12 20 42 59

Słonecznik 60°C
12 - 7% [t / h]

6 11 15 24 52 73

Pojemność ziarna [m3] 38 52 71 123 246 339

Wysokość urządzenia [m] 12,6 15,9 19,9 18 22 24

Temperatura otoczenia 10°C oraz względna wilgotność otoczenia 70%.
Pojemność ziarna obliczona dla pszenicy, przy zawartości wilgoci wynoszącej 18%. 
Podczas suszenia przy wysokich poziomach wilgoci, ziarno pęcznieje › maksymalna 

pojemność napełnienia jest niższa. Podane wartości zostały obliczone w teorii i mogą 
różnić się w zależności od miejscowych warunków i właściwości zboża.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Zaplanujmy Twój zakup wspólnie.

www.mepu.pl

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów 
,które dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia.  Oferta dotycząca produktów może się różnić w 
zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze  i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które 

nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o 
sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.


