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JATKUVATOIMISET KUIVURIT

TEHOKKAAT JA TASALAATUISET

OMINAISUUDET
• Jäähdytysalue voidaan laajentaa kuivaukseen, jolloin kuivausteho nousee 25% 
• Ilmakoteloiden eristys säästää kuivauskuluja merkittävästi
• Lämmönlähde on integroitu ilmakotelon sisään
• Kuivauksessa oleva ilmamäärää voidaan säätää viljan mukaan
• Kuivauksen aikana viljan kosteutta seurataan reaaliaikaisesti usean anturin avulla
• Poistuvan ilman reaaliaikainen lämpötilan mittaus
• Keskusta ohjataan kosketusnäytöllä ja käyttäjän omalla kielellä
• Puhaltimet on mahdollista varustaa pölypoistojärjestelmällä
• Puhaltimien huollon helpottamiseksi kuivuri voidaan varustaa huoltotasolla

Mepun teknisesti korkealaatuiset 
jatkuvatoimiset lämminilmakuivurit 
kuivaavat viljan hellävaraisesti, 
tasaisesti ja energiatehokkaasti. 
Kuivureiden hyötysuhde on korkea. 
C-sarjan jatkuvatoimisten kuivureiden 
koko, tilavuus ja teho ovat joustavasti 
muunneltavissa. Lämpökennojen ja 
varastosäiliöiden määriä muuttamalla 
voidaan asiakkaalle rakentaa juuri 
oikean kokoinen kuivurikoneisto.

Suomessa suunniteltujen ja 
valmistettujen C-sarjan kuivurien sinkitty 
materiaali takaa niiden pitkän käyttöiän. 
Kuivureiden lämmönlähteinä voidaan 
monipuolisesti käyttää muun muassa 
öljyuunia tai suorakaasupolttimia.



C-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT

YLLÄPITO JA HUOLTO HELPPOA

Huolellisesti suunniteltujen kuivaus-
kennojen tiivis kiilaharjarakenne 
takaa viljan hellävaraisen ja tasaisen 
kuivauksen ilman yli- tai alikuivauksen 
vaaraa. Kuivaamon sileät sisäpinnat 
on helppo pitää puhtaina, eli kuivurin 
ylläpito ja huolto on yksinkertaista ja 
nopeaa. 

Pienissä malleissa telasyöttö varmistaa 
tarkan ja tasaisen syötön kaikissa 
olosuhteissa. Isommissa malleissa on 
kelkkasyöttö, joka mahdollistaa suuret 
syöttötehot lyhyessä ajassa. Isommissa 
kuivureissa voidaan lisäksi ilmavirta 
sulkea syötön ajaksi, jolloin pöly-
päästöt pienenevät merkittävästi.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

C-sarjan kaikissa malleissa viljan 
jäähdytyskennojen lukumäärä on 
muokattavissa. Isommissa malleissa 
vakiovarusteena ovat poltinkanavan 
yläpäässä verkot, jotka estävät viljan 
pääsyn polttimeen. Optimoitu ilmavirtaus 
ilmakanavissa takaa tehokkaan ja 
tasalaatuisen kuivauksen.

Lisävarusteita ovat asiakkaan tarpeiden 
mukaan räätälöitävä ohjausjärjestelmä, 
pölynerotusjärjestelmä, kuivurikoneiston 
lämmöneristys, äänenvaimentimet 
pääpuhaltimille sekä puhdistusta 
helpottavat, ilmakanavan sisään 
asennettavat huoltotasot ja tikkaat.

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

Maissi 120°C 20 - 15% [t / h] 11,2 20,2 27,0 44,9 95,9 134,8

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

Rypsi 65°C 12 - 8% [t / h] 5,6 10,1 13,5 22,5 48,0 67,5

Viljatilavuus [m3] 38,0 52,0 71,0 123,0 246,0 339,0

Koneiston korkeus [m] 12,5 16,0 20,0 18,0 22,0 24,0

Ulkoilman lämpötila 10°C ja suhteellinen kosteus 70% 

Viljatilavuus laskettu vehnällä, 18% kosteussisältö. Kuivattaessa korkeammista kosteusprosenteista 
vilja laajenee › täyttötilavuus on alhaisempi. Arvot ovat teoreettisesti laskettuja ja saattavat vaihdella 
riippuen paikallisista olosuhteista ja viljan ominaisuuksista.
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JÄLLEENMYYNTI:

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.
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Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com
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