
DAMMKONTROL



STORM
7,5 kW / 
5,5 kW /
2,2 kW
• Horisontell eller vertikal 

modell
• Monteras på torkens 

axiella fläkt
• Ingen extra motor krävs
• Galvaniserat material

TAIFUN 22 kW
• Horisontell eller vertikal modell
• Integrerad centrifugalfläkt
• Fläktens spjäll gör det enkelt 

att justera luftflödet
• Fläktkammaren har 

inspektionsdörr
• Specialdesignat nät garanterar 

optimerat flöde och låga 
ljudnivåer

• Helt målad

Om du hanterar spannmål, vet 
du att damm alltid är en del 
av processen. De nya Mepu-
dammavskiljningsystemet tar bort 
över 90% av spannmålsdammet 
och agnar. Dammutsäppet är 
betydligt lägre jämfört med 
en konvetionell fläkt utan 
dammavskiljningstekniken. 
Föroreningarna kan samlas in i en 
släpvagn eller dammbehållare etc.

Våra system är kostnadseffektiva 
och gör torken mer brandsäker. 
Om du har mindre damm och 
agnar blir arbetsmiljön avsevärt 
mycket bättre.

DAMMAVSKILJNINGSSYSTEM

MINSKA DAMMUTSLÄPP MED



STORM
7,5 kW / 
5,5 kW /
2,2 kW
• Horisontell eller vertikal 

modell
• Monteras på torkens 

axiella fläkt
• Ingen extra motor krävs
• Galvaniserat material

DAMMCONTAINER

GENAST FÄRDIGA

Einari dammcontainer är anpassad för att enkelt 
och miljömedvetet ta hand om damm och avrens 
från luftrensar, dammavskiljare och rensmaskiner. 
Dammcontainer är tillverkad av galvaniserat stål.

Modell Einari-6

Bredd [cm] 233

Längd [cm] 195

Höjd [cm] 280

Volym [m3] 6

• Tillverkad av varmförzinkad plåt
• Stor lucka för snabb tömmning av dammcontainer
• Fäste för lastare för att passa till kundens maskin
• Dragstång fäste
• Synglas och manlucka i taket
• Som standard 250mm anslutning och 160mm 

avluftningsrör
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KONTAKTA OSS!

Mepu Oy förbehåller sig rätten att ändra utbudet av levererade produkter (dvs, modell, färg, 
tillval(tillbehör och pris) utan föregående meddelande. Produktens standardleveranskan variera med 
marknadsföringsområde. Var god bekräfta produktleveransens innehåll med din Mepu återförsäljare. 

Illustrationerna i denna prislista och andra publikationer kan inkludera tillbehör som inte ingår i 
standardleveransen. Prestandatabellerna är indikativa.

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