
СТАЦІОНАРНІ СУШАРКИ

СЕРІЇ RCW 



Стаціонарні зерносушарки MEPU серії 
RCW призначені для малих та середніх 
фермерських господарств. Сушарки 
серії RCW відносяться до зерносушарок 
шахтного типу. Вони мають центральний 
канал подачі підігрітого повітря, що 
дозволяє ефективно виконувати 
сушіння зерна. Зерносушарки серії RCW 
комплектуються вальцями подачі зерна, 
які регулюють швидкість подачі зерна.

В якості джерела тепла, зазвичай, 
використовується котел високого тиску, 
який обладнаний вентилятором. На 
бокових повітряних каналах встановлені 
витяжні вентилятори, які допомагають 
відпрацьованому повітрю вийти на зовні. 
Наявний в комплектації попереднього 
очищувача забезпечує ефективне та 
безпечне сушіння зерна без пилу та сміття. 
Зерносушарки можуть бути укомплектовані 
котлами низького тиску, які працюють 
на газу або дизельному паливі. Також їх 
можна адаптувати з котлом на біопаливі 
(щепа, пелета, лушпиння, торф та ін.)

ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ГОСПОДАРСТВ

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Сервісна платформа
• Драбина з захисним кільцем
• Вентилятори повітряних каналів
• Збільшення верхнього зернового 

бункера
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Модель
RCW 
200

RCW 
300

RCW 
365

RCW 
400

RCW 
500

RCW 
600

Ширина зерносушарки A [м] 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

Довжина зерносушарки B [м] 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

Висота зерносушарки C [м] 8,3 9,8 11 12 13,2 15,4

Висота мін. норії [м] 11,75 13,25 14,5 15,25 16,75 19

Об’єм зерна [м3] 20,9 29,8 36,6 42,1 48,8 61,1

Рекомендований котел [кВт] 310 400 400 500 310+310 400+400

Сушильні шахти 
висота 1186мм) 5,36м3 2 2 3 3 4 5

½ cушильні шахти
(висота 500мм) 2,39м3 – 1 – 1 – –

Елементи зернового бункера 
(висота 500мм) 3,45м3 3 5 6 7 8 10

Об’єм зерна розрахований по пшениці (18% вологості). У процесі сушіння вологість зерна 
змінюється і обсяг зерна знижується. Значення вказані в таблиці теоретичні та можуть 
відрізнятися в залежності від місцевих умов і властивостей зерна.



www.mepu.fi/ua

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

Компанія MEPU залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей,
кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення.

Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу.
На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання,

що не відноситься до стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними.
Перед купівлею обладнання, уточнюйте деталі комплектації у дилера.

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