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K SĒRIJAS MOBILĀS KALTES

EKONOMISKAS UN EFEKTĪVAS

EFEKTĪVA KALTĒŠANA CAUR VIDĒJO GAISA PADEVES KANĀLU

Mepu K sērijas mobilā graudu kalte ir rentabla, efektīva un ātri uzstādāma siltā gaisa 
kaltēšanas iekārta. Mobilā kalte ir viegli pārvietojama no vienas vietas uz otru.

Uzticama un rūpīgi pārbaudīta Mepu graudu kalte, kas no tradicionālajām kaltēm 
atšķiras ar pievilcīgu cenu, kaltes augstumu, kā arī ātru un efektīvu nodošanu 
ekspluatācijā. Plašais modeļu klāsts ļauj izvēlēties jums piemērota lieluma kalti.

EFEKTIVITĀTE SAREŽĢĪTOS KLIMATISKAJOS APSTĀKĻOS

Mobilās graudu kaltes augstā kvalitāte ļauj pastāvīgi uzturēt vienmērīgu graudu 
kaltēšanu jebkuros klimatiskajos apstākļos, nodrošinot enerģijas taupīšanu arī 
īpaši mitru graudu kaltēšanas laikā. Graudu kalte ir piemērota jebkura veida 
graudu un sēklu kaltēšanai. Padeves mehānismam ir frekvenču pārveidotājs.



PAPILDUS APRĪKOJUMS
• Gaisa kanālu ventilatori
• Ciklona sistēmas elevatoriem un priekštīrītājiem
• Palielināta buferbunkura daļa
• Kāpņu pagarinājums vadības bloka apkalpošanai
• Plūsmu dalītāji

Modelis
M 

180k
M 

205k
M 

240k
M 

275k
M 

300k
M 

365k
M 

420k

Platums (transp. / darbs) [m]
3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

Garums transportēsanas 
laikā [m]

6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23

Augstums transportēsanas 
laikā [m]

4,25 4,25 4,25 3,85 3,85 3,85 3,85

Darba stāvokļa garums 
(max / min) [m]

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

8,08 / 
6,85

Augstums bez norijas [m] 4,3 / 4,6 4,8 / 5,1 5,5 / 5,8 6,3 6,8 8 / 9,7 9,7

Norijas augstums [m] 8,25 8,75 9,5 10 10,5 11,75 13,5

Graudu ietilpība [m3] 16,3 18,4 21,6 25,1 27,2 33,9 39,4

Min. kaltēšanas partija [m3] 3,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 12

Kaltes svars [t] 5 6 7 7,5 8 8,5 9,4

Ieteicams katls [kW] 250/300 250/400 310/400  400 500 500 500

Drošinātājs [A] 25 32 32 32 50 50 50

Elektrodzinēju jauda [kW] 11 / 17.75 15 / 17.75 21.25 22 25.55 26.55 27.55

Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu 
mitruma līmeni, grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir 
teorētiskas un var mainīties atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.



1. NORIJA
Jaudīga, bet klusa uzņēmuma ražotā kausiņu 
norija ar tiešās piedziņas motoru ļauj viegli un 
efektīvi veikt graudu iekraušanu vai izkraušanu.

2. PRIEKŠTĪRĪTĀJS, IZKLIEDĒTĀJS UN 
APAKŠĒJAIS PUTEKĻU NOSŪCĒJS
Visas K sērijas kaltes ir aprīkotas ar 
priekštīrītāju, kam uzstādīts atsevišķs jaudīgs 
motors, kas garantē kvalitatīvu graudu 
produkcijas attīrīšanu no putekļiem un gružiem. 
Izkliedētājs dod iespēju vienmērīgi izkliedēt 
graudus kaltē. Apakšējais putekļu nosūcējs 
savāc putekļus un noņem mitrumu.

3. PARAUGU ŅEMŠANAS LŪKA
No paraugu ņemšanas lūkas ir viegli paņemt 
graudus mitruma mērīšanai.

4. KONUSVEIDA BUNKURS
Konusveida bunkura stāvais korpuss ar 
gludajām sienām jebkuros apstākļos nodrošina 
vienmērīgu graudu plūsmu un nepārtrauktu 
kaltēšanas procesu. Putekļi un mitrums 
kaltēšanas procesa laikā tiek noņemti ar 
apakšējo aspirācijas sistēmu. Konusveida 
bunkuru ir viegli tīrīt caur lielām apkopes lūkām. 

5. IZEJOŠĀ GAISA KANĀLI
• M 180k - M 205k Ø500mm
• M 240k - M 420k Ø630mm 

6. BUFERBUNKURS
Uzsākot mitro graudu karsēšanu, to apjoms 
palielinās – graudi uzbriest. Kaltēšanas procesa 
laikā graudu apjoms ievērojami samazinās. 
Buferbunkurs ir optimizēts, lai darbotos jebkuros 
apstākļos. Tas ir izgatavots no cinkota tērauda.
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APRAKSTS



7. KALTĒŠANAS ŠAHTAS
Īpaša kaltēšanas šahtu konstrukcija nodrošina 
kvalitatīvu siltā gaisa un graudu sajaukšanos, 
kas veicina vienmērīgu un energoefektīvu 
kaltēšanu. Siltais gaiss tiek pūsts no apkures 
kanāla starp kaltēšanas šahtām, nodrošinot 
minimālu siltuma zudumu. Aizbīdņi, kas 
paredzēti pusporciju kaltēšanai, ir standarta 
aprīkojums visiem modeļiem un nodrošina 
efektīvu pusporciju kaltēšanu. 

8. PADEVES MEHĀNISMS
Visi modeļi ir aprīkoti ar regulējamiem padeves 
rullīšiem, kas aprīkoti ar vārstiem un nodrošina 
graudu vienmērīgu cirkulāciju. Padeves 
mehānisma stāvās sienas nodrošina vienmērīgu 
kaltēšanu un graudu cirkulāciju jebkuros 
apstākļos. Kalte ir piemērota arī mazāka izmēra 
sēklu kultūrām.

9. KATLS UN SADALES SKAPIS
Mepu apkures katlu pietiekams siltuma 
daudzums, lai nodrošinātu karstā gaisa 
plūsmu pat sarežģītos laika apstākļos. 
Elektriskās iekārtas un vadības sistēmas tiek 
uzstādītas rūpnīcā. Precīzi un ērti kontrolējams 
elektroniskais kaltēšanas termostats ar 
digitālo displeju nodrošina efektīvu kaltēšanas 
temperatūras uzraudzību. Kalte ir gatava 
lietošanai pēc katla pieslēgšanas elektrotīklam 
un degvielas tvertnei. Padeves rullīšu rotācijas 
ātrums tiek regulēts ar frekvenču pārveidotāju.

10. RĀMIS
Kaltēšanas iekārta ir uzstādīta uz tērauda rāmja. 
Kalti nepieciešamības gadījumā var pārvietot. 
Kaltēšanas procesa laikā kalte jānovieto stingri 
uz pamatnes, izmantojot atbalsta kājas, kas 
iekļautas standarta aprīkojumā. Noņemas 
sakabes āķis ļauj ietaupīt novietošanas platību.
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www.mepu.fi/lv

SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


