
ELEVATORER OG

TRANSPORTØRER



TOTAL BRUKERSIKKERHET

Mepus mangfoldige utvalg av transportører 
er utviklet for å møte kundenes krav 
til kapasitet og automatisering. Alle 
transportørerer og elevatorer er laget av 
sinkbelagt stål, noe som betyr at de er godt 
egnet for utendørs bruk.

Fra Mepus brede utvalg finner du 
elevatorer og transportører for små og 
mellomstore gårdsanlegg, samt for store 
landbruks- og industribehov.

ELEVATORER OG TRANSPORTØRER

ET ALLSIDIG UTVALG 30-600T

L-SERIEN 30 - 60T

L-modellserien egner 
seg spesielt til små 
og mellomstore bruk 
der kornhåndteringen 
konsentreres til 
tresketiden (kornmengde 
under 30 000t).

I-SERIEN 40 - 150T

I-modellserien er 
kontruert for store 
landbukseiendommer eller 
for komersielle kornlagre 
som håndterer korn året 
rundt (kornmengde
30 000 – 50 000t).

H-SERIEN 60 - 600T

H-modellserien er 
konstruert for store 
landbruk og industrianlegg 
med kontinuerlig bruk året 
rundt (kornmengde over 
50 000t).



MEPU-ELEVATORER 60 - 90T

Elevator i galvanisert stål som 
transporterer kornet raskt og 
effektivt. Motoren er festet til 
akselen i elevatorens topp. Dette 
sikrer pålitelig start under alle 
forhold.

Elevatoren er lett å vedlikeholde og 
gjøre ren. Den har avtagbar luke 
i toppen, på sidene og i bunnen. 
Støvsugeren i toppen bidrar til 
renere korn og et godt arbeidsmiljø.

Den kileformede bunnen, den 
korte avstanden mellom koppene 
og deres posisjon (horisontal) når 
de møter kornstrømmen, siktrer 
maksimal kapasitet og driftsikkerhet.

 Elevatorer og transportører sammen med Mepus ellers store utvalg av 
produkter gir mulighet til å skreddersy løsninger for enhver bruker.

TILLEGGSUTSTYR
• Forrenser
• Motorisert 3-veis 

skillelinje
• Motordrevet lukker
• Inntak 2 x Ø200
• Serviceplattform
• Støtter

Modell MEPU60 MEPU90

Kapasitet [t / h] 68 118

Motor [kW] 4 7.5

Beltebredde [mm] 140 170

Koppmengde [stk / m] 7 6

Koppstørrelse [mm] 140 200

Rør [Ø mm] 210 280

3-veis skillelinje [Ø mm] 160 200



www.mepu.fi/no

KONTAKT OSS!

Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten
varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller

leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør
som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.

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