
PUTEKĻU KONTROLE



STORM 7,5 kW /
5,5 kW / 2,2 kW
• Horizontālais vai 

vertikālais modelis
• Pievienots kaltes 

aksiālajam 
ventilatoram

• Nav nepieciešama 
papildu motora jauda

• Cinkots materiāls

TAIFUN 22 kW
• Horizontālais vai vertikālais 

modelis
• Iebūvēts centrbēdzes ventilators
• Ventilatora slēģis ļauj viegli 

pielāgot gaisa plūsmu
• Ventilatora kameras pārbaudes 

durvis
• Īpaši izveidots siets nodrošina 

optimālu gaisa plūsmu un zemu 
trokšņa līmeni

• Pilnībā krāsots

Ja strādājat ar graudiem, jūs zināt, ka 
putekļi vienmēr ir kaltēšanas procesa 
sastāvdaļa.Jaunās Mepu putekļu 
savākšanas sistēmas noņem vairāk 
nekā 90 procentus graudu putekļu 
un gružu! Tādējādi putekļu izmeši 
ir ievērojami zemāki salīdzinājumā 
ar parasto ventilatoru bez putekļu 
noņemšanas tehnoloģijas.
Piemaisījumus var savākt piekabē, 
putekļu konteinerā utt.

Iekārta ir ekonomiski izdevīga 
un padara kalti ugunsdrošāku. 
Mazāks putekļu un gružu daudzums 
ievērojami uzlabo darba komfortu.

PUTEKĻU SAVĀKŠANAS SISTĒMU

SAMAZINĀTAS PUTEKĻU EMISIJAS AR



STORM 7,5 kW /
5,5 kW / 2,2 kW
• Horizontālais vai 

vertikālais modelis
• Pievienots kaltes 

aksiālajam 
ventilatoram

• Nav nepieciešama 
papildu motora jauda

• Cinkots materiāls

GATAVS LIETOŠANAI

PUTEKĻU SAVĀKŠANAS KONTEINERS

Ar Mepu Einari putekļu savākšanas 
konteiners viegli tiks galā ar putekļiem, kas 
nāk no priekštīrītāja un graudu šķirotāja. 
Konteiners ir izgatavots no cinkota tērauda.

Modelis Einari-6

Platums [cm] 233

Garums [cm] 195

Augustums [cm] 280

Ietilpība [m3] 6

• Pārvietojams ar frontālo iekrāvēju
• Liela izlādes atvere
• Kontroles logs
• Lūka uz jumta
• 250mm savienojums atkritumu 

caurulei, izplūdes caurule 160mm



www.mepu.com

SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

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