
ELEVAATORID JA

KETTKONVEIERID



TÖÖKINDEL TERVIKLAHENDUS

Mitmekülgne valik Mepu konveiereid on 
välja töötatud rahuldama klientide erinevaid 
vajadusi töömahu ja automaatika osas. Kõik 
konveieritooted on valmistatud tsingitud 
terasest, mis tähendab, et need sobivad 
ideaalselt kasutamiseks välistingimustes. 
Mepu valikusse kuuluvad elevaatorid 
ja kettkonveierid väikeste ja keskmise 
suurusega põllumajandusettevõtete, 
samuti suurte põllumajandusettevõtete ja 
tööstusrajatiste jaoks.

ELEVAATORID JA KETTKONVEIERID

MITMEKÜLGNE VALIK 30-600T

L-SEERIA 30 - 60T

L-mudelseeria sobib eriti 
väikestele ja keskmistele 
põllumajandus-
ettevõtetele, kus 
vilja töötlemine 
toimub peamiselt 
koristusperioodil 
(töödeldava vilja kogus 
aastas alla 30 000t).

I-SEERIA 40 - 150T

I-mudelseeria on 
mõeldud keskmistele ja 
suurtele põllumajandus-
ettevõtetele, kuivatitele 
ja tööstuslikele 
viljasalvedele, kus vilja 
käsitsetakse aastaringselt 
(töödeldava vilja kogus 
aastas 30 000 – 50 000t).

H-SEERIA 60 - 600T

H-mudelseeria on 
mõeldud suurtele 
põllumajandus- ja 
tööstusettevõtetele 
pidevaks igapäevaseks 
ja aastaringseks 
kasutamiseks (töödeldava 
vilja kogus aastas üle
50 000t).



Koos Mepu teiste toodetega moodustavad meie kvaliteetsed elevaatorid
ja kettkonveierid funktsionaalse ning töökindla terviklahenduse,

tagades maksimaalselt tõhusa etteande.

LISAVARUSTUS
• Eelpuhasti
• Motoriseeritud 

3-tee jagaja
• Motoriseeritud 

siibri avaja
• Liidesosa 2 x Ø200
• Hooldeplatvorm
• Toed

Mudel MEPU60 MEPU90

Tootlikkus [t / h] 68 118

Mootor [kW] 4 7.5

Rihma laius [mm] 140 170

Koppa [tk. / m] 7 6

Kopa mõõt [mm] 140 200

Elevaatortoru [Ø mm] 210 280

3-tee jagaja [Ø mm] 160 200

MEPU-ELEVAATORID 60 - 90T

Tsingitud korpusega elevaatorid transpordivad 
ka niisket teravilja kiirelt ja kindlalt – seejuures 
terasid kahjustamata. Elevaatori konstruktsioon on 
isekandev. Ala- ja ülalosas on avadega ribatrumlid. 
Otseveoga reduktormootor on töökindel kõigis 
olukordades ja on peaaegu hooldevaba. Koppadel 
on alati maksimaalne täituvus ja need ei löö vilja 
tagasi. Elevaatorit on lihtne puhastada suurtest 
puhastusluukidest. Lisavarustusena ülalpeale 
paigaldatav eelpuhasti hoiab kuivati tolmuvabana 
ka vilja teisaldamisel.

Seadistatava viljajoa juhtplaadi abil, takistatakse 
vilja pääsemist tagasi elevaatori torusse. Lisa õhu 
juurdepääs tagatakse vastuvõtukolu, vahetüki ülal 
servas, asetsevast avast. Taoline konstruktsioon 
parandab märgatavalt vilja valgumist, mistõttu võib 
vilja normaalsest kauem, säilitada vastuvõtukolus.



www.mepu.ee

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda
ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja

teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.
Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne komplektsuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.

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