
SUSZARNIE STACJONARNE 

SERIA RCW



Suszarnie Mepu RCW są przeznaczone 
dla dużych obszarów uprawnych. RCW 
wykorzystuje strukturę komór mobilnych 
suszarni, co umożliwia bardziej ekonomiczne 
suszenie. Ciepłe powietrze wdmuchiwane 
do centralnego kanału zapewnia dużą 
powierzchnię w komorach suszących. 
Suszarnie RCW są wyposażone w sześcio-
rolkowe urządzenie podające, którego 
wskaźnik podawania jest regulowany 
zmiennie z falownikiem.

Nagrzewnica nadciśnieniowa jest zazwyczaj 
używana jako źródło ciepła, a w połączeniu 
z aspiratorami kanałów wylotowych tworzy 
nieznacznie podciśnienie w suszarni. 
Umożliwia to bezpiecznie, wydajne oraz 
bezpyłowe suszenie. Opcjonalnie, suszarnie 
można wyposażyć, zamiast tradycyjnej 
nagrzewnicy nadciśnieniowej, w źródła 
ciepła o kompletnie negatywnym ciśnieniu 
lub odpowiednie do spalania energii 
wewnętrznej.

DLA DUŻYCH OBSZARÓW UPRAWNYCH

AKCESORIA
• Platforma serwisowa
• Drabina i obręcze bezpieczeństwa
• Aspiratory kanałowe
• Zwiększona powierzchnia na ziarno

SUSZARNIE STACJONARNE SERIA RCW



A

B

31
40

C

10
70

Model RCW 
200

RCW 
300

RCW 
365

RCW 
400

RCW 
500

RCW 
600

Szerokość urządzenia A [m] 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

Długość urządzenia B [m] 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

Wysokość urządzenia C [m] 8,3 9,8 11 12 13,2 15,4

Min. wysokść podnośnika [m] 11,75 13,25 14,5 15,25 16,75 19

Pojemność ziarna [m3] 20,9 29,8 36,6 42,1 48,8 61,1

Zalecany piec [kW] 310 400 400 500 310+310 400+400

Sekcja komory grzejącej 
(wys 1186mm) 5,36m3 2 2 3 3 4 5

½ sekcji komory grzejącej 
(wys 500mm) 2,39m3 – 1 – 1 – –

Przestrzeń na ziarno (wys 
500mm) 3,45m3 3 5 6 7 8 10

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.



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
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