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MOBILNE SUSZARNIE SERIA K

EKONOMICZNE ORAZ WYDAJNE

AKCESORIA
• Aspiratory kanałowe
• Sysnemy cyklona dla 

podnośników i separatora
• Zwiększona powierzchnia na 

ziarno
• Przedłużenie stopni
• Elektryczne rozdzielacze

WYDAJNE W TRUDNYCH WARUNKACH

Nowoczesne mobilne suszarnie oferują 
równomierne suszenie nawet w trudnych 
warunkach oraz umożliwiają ekonomiczne 
suszenie mokrego ziarna. Mobilne suszarnie 
są odpowiednie dla suszenia kilku rodzajów 
ziarna i małych nasion. Podajnik został 
wyposażony w falownik.

WYDAJNE SUSZENIE DZIĘKI ŚRODKOWEMU KANAŁOWI

Suszarnie mobilne Mepu serii K to ekonomiczne, wydajne oraz szybkie i łatwe do 
rozmieszczenia jednostki suszące ciepłym powietrzem. Suszarnie mobilne mogą 
być łatwo przemieszczane z miejsca na miejsce. Zalety łatwych w użyciu oraz 
niezawodnych suszarni mobilnych w porównaniu do tradycyjnych stacjonarnych 
suszarni silosowych obejmują: oszczędność kosztów, szybkość uruchomienia, 
wydajność suszenia oraz wysokość suszarni.



Model
M 

180k
M 

205k
M 

240k
M 

275k
M 

300k
M 

365k
M 

420k

Szerokość (podczas 
transportu / 
funkcjonowania) [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

Szerokość transportu [m] 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23

Wysokość transportu [m] 4,25 4,25 4,25 3,85 3,85 3,85 3,85

Długość podczas funkcjo-
nowania (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

Wysokość urządzenia
(do pokrywy) [m]

4,3 / 4,6 4,8 / 5,1 5,5 / 5,8 6,3 6,8 8 / 9,7 9,7

Wysokość podnośnika [m] 8,25 8,75 9,5 10 10,5 11,75 13,5

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

Min. porcja suszenia [m3] 3,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 12

Waga urządzenia [t] 5 6 7 7,5 8 8,5 9,4

Zalecany piec [kW] 250/300 250/400 310/400  400 500 500 500

Rozmiar bezpiecznika [A] 25 32 32 32 50 50 50

Zasilanie elektryczne [kW] 11 / 17.75 15 / 17.75 21.25 22 25.55 26.55 27.55

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.



1. PODNOŚNIK
Mocny podnośnik kubełkowy to cichy i 
niezawodny podnośnik wyposażony w 
bezpośredni silnik napędowy służący wydajnemu i 
delikatnemu przenoszeniu ziarna.

2. SEPARATOR WSTĘPNY, ROZSIEWACZ 
ORAZ DOLNY ASPIRATOR
Wszystkie modele są wyposażone w separator zaniec-
zyszczeń zasilany odrębnym silnikiem, co zapewnia 
wysokiej jakości rezultaty. Tarcza rozsiewacza 
równo rozmieszcza ziarno w całej komorze 
suszarni. Dolny aspirator usuwa pył oraz wilgoć.

3. JEDNOSTKA DO PODOBU PRÓBEK
Jednostka do poboru próbek ułatwia nadzór nad 
procesem suszenia.

4. DOLNE KORYTA
Dolne koryto o stromych bokach zapewnia 
zamkniętą cyrkulację ziarna w każdych 
warunkach. Pył oraz wilgoć są usuwane 
podczas procesu suszenia, przy pomocy dolnego 
aspiratora. Ziarno z dolnego koryta przemieszcza 
się do podajnika ślimakowego, który z łatwością 
można wyczyścić dzięki otwieranemu dnu. 

5. WYLOTY KANAŁÓW POWIETRZNYCH
• M 180k - M 205k Ø500mm
• M 240k - M 420k Ø630mm 

6. ZASOBNIK NA ZIARNO
Mokre ziarno pęcznieje podczas ogrzewania. 
W trakcie procesu suszenia pojemność ziarna 
znacznie spada. Zasobnik na ziarno jest 
zoptymalizowany do funkcjonowania w każdych 
warunkach. Zasobnik został wykonany ze stali 
ocynkowanej ogniowo.
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CECHY PRODUKTU



7. KOMORY SUSZĄCE
Komory suszące to tzw. komory daszkowe, z 
których obydwie umieszczone są równoległe. 
Ciepłe powietrze jest wdmuchiwane do kanału 
grzewczego pomiędzy komorami suszącymi, 
co skutkuje minimalną utratą ciepła. Żaluzje 
przeznaczone do suszenia częściowych partii 
stanowią standardowe wyposażenie wszystkich 
modeli. Żaluzje gwarantują wydajne suszenie 
częściowych partii. Konstrukcja komór jest w 
całości cynkowana. 

8. URZĄDZENIE PODAJĄCE
Wszystkie modele są wyposażone w rolki 
podające o regulowanej prędkości, z klapami 
zamontowanymi pod spodem. Koryta podajnikowe 
o stromych kątach zapewniają równomierny 
proces suszenia oraz niezawodną cyrkulację 
w każdych warunkach. Suszarnia jest również 
odpowiednia do suszenia małych nasion. 
Prędkość przesypu jest regulowana przez 
falownik.

9. NAGRZEWNICA SUSZĄCA ORAZ 
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Moc energooszczędnych pieców Mepu – co 
za tym idzie, wydajność cieplna i powietrzna są 
wystarczające nawet w trudnych warunkach. 
Urządzenia elektryczne oraz automatyczne 
systemy są montowane w fabryce. Dokładny oraz 
dogodnie dostosowywany elektroniczny termostat 
suszący z cyfrowym wyświetlaczem zapewnia 
skuteczną kontrolę. Suszarnia jest gotowa do 
użytku po podłączeniu urządzenia do zasilania 
elektrycznego i montażu przewodu palnika 
olejowego do zbiornika z olejem.

10. RAMA
Urządzenie suszące jest zamontowane na mocnej 
stalowej belkowej ramie. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, suszarnię można przemieścić. Podczas 
procesu suszenia, podpory suszarni (wyposażenie 
standardowe) muszą być opuszczone. Odłączana, 
wyciągana belka oszczędza miejsce, czyniąc 
suszarnię jeszcze bardziej praktyczną.
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www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

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.

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

mepupolska

mepupolska


