
ELEVATORIAI IR

KONVEJERIAI



PATVIRTINTAS SUKOMPLEKTUOTAS 
SPRENDIMAS

Universali Mepu grandiklinių transporterių 
gama sukurta kad patenkintų įvairius našumo 
ir automatizavimo poreikius. Kartu su kitais 
Mepu gaminiais, šie aukštos kokybės kaušiniai 
elevatoriai ir grandikliniai transporteriai 
suformuoja sukomplektuotus, funkcionalius 
bei patikimus sprendimus maksimaliam grūdų 
transportavimo efektyvumui. Visi gaminiai 
gaminami iš cinkuoto plieno, pritaikyti 
nuolatos dirbti lauko sąlygomis.

ELEVATORIAI IR KONVEJERIAI

UNIVERSALI KAUŠINIŲ 30-600T

L SERIJA 30 - 60T

L serija skirta mažiems ir 
vidutinio dydžio ūkiams, 
kada įrenginiai naudojami 
derliaus nuėmimo periodu 
(perkrovimas iki 30 000t 
per metus).

I SERIJA 40 - 150T

I serija skirta vidutiniams 
ir dideliems ūkiams, grūdų 
transportavimo punktams, 
kur planuojamas metinis 
transportavimo kiekis apie 
30 000 – 50 000t.

H SERIJA 60 - 600T

H serija skirta 
industrinėms reikmėms, 
nuolatiniam darbui 
kiekvieną dieną ištisus 
metus, kai transportavimo 
kiekis virš 50 000t.



MEPU ELEVATORIAI 60 - 90T

Kaušiniai elevatoriaus yra pagaminti iš tvirto cinkuoto 
plieno ir skirti našiam grūdų transportavimui. 
Elevatoriaus viršutio ir apatinio būgnų konstrukcija su 
tarpais užtikrina geresnį juostos sukibimą su būgnu. 
Elevatoriaus apatinės dalies konstrukcija leidžia 
kaušelius maksimaliai pripildyti grūdais.

Elevatorius komplektuojamas su 3 kelių sklende, 
kuri gali būti su elektrine pavara. Mepu kaušiniai 
elevatoriai elevatoriai yra lengvai sumontuojami 
ir reikalauja minimalios priežiūros. Papildomai 
elevatoriaus virštutinėje dalyje galima sumontuoti 
aspiratorių, kuris pašalins iš jo dulkes.

Reguliuojamos grūdų nukrovimo plokštelės užtikrina, 
kad grūdai, nepatektų ant nusileidžiančios juostos. 
Elevatoriaus konstrukcija leidžia efektyviai paimti 
grūdus iš priėmimo bunkerio.

Mepu gamą sudaro kaušiniai elevatoriai ir grandikliniai transporteriai 
smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams, dideliems objektams, taip pat 

industriniams poreikiams.

PAPILDOMA ĮRANGA
• Pirminio valymo
• Motorinis trieigis 

paskirstytojas
• Motorinis užraktas
• Padavimo dalis 

2 x Ø200
• Priežiūros platformos
• Palaiko

Modelis MEPU60 MEPU90

Galia [t / h] 68 118

Variklio galia [kW] 4 7.5

Juostos plotis [mm] 140 170

Kaušų kiekis [vnt / m] 7 6

Kaušų dydis [mm] 140 200

Vamzdis [Ø mm] 210 280

Trieigis paskirstytojas [Ø mm] 160 200



www.mepu.fi/lt

SUSISIEKITE SU MUMIS!

Mepu Oy pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas.
Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami.
Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į
standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio

pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.

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