
КОНТРОЛЬ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ



STORM 7,5 кВт / 
5,5 кВт / 2,2 кВт
• Горизонтальна або 

вертикальна модель
• Пиловловлювач 

прикріплений до осьового 
вентилятора 
зерносушарки

• Не потрібна додаткова 
потужність 
електродвигуна

• Оцинкована конструкція

TAIFUN 22 кВт
• Горизонтальна або вертикальна 

модель
• Вбудований відцентровий вентилятор
• Вентиляторна заслінка дозволяє 

легко регулювати потік повітря
• Повітряна камера має інспекційний 

люк
• Спеціально розроблена конструкція 

сітки забезпечує оптимальний потік 
повітря та низький рівень шуму

• Повністю пофарбована конструкція

Якщо для сушки зерна ви 
використовуєте зерносушарку, 
ви знаєте, що пил завжди є 
частиною процесу. Нові системи 
пиловидалення MEPU видаляють 
до 90% легких домішок та пилу! 
Викиди пилу значно нижчі порівняно 
зі звичайними вентиляторами, в 
яких не використовується технологія 
видалення пилу. Легкі домішки та 
пил можуть бути зібрані в контейнер 
для збору пилу MEPU Einari.

Використання системи 
пиловидалення MEPU дозволяє 
значно знизити викиди пилу під час 
роботи зерносушарки, що робить її 
більш пожаробезпечною та запобігає 
забрудненню робочої ділянки.

СИСТЕМИ ПИЛОВИДАЛЕННЯ

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПИЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ
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ШВИДКО МОНТУЮТЬСЯ

Використовуючи контейнер Einari, від 
компанії MEPU, можна легко зібрати пил, 
легкі, дрібні та крупні домішки, які надходять 
з попереднього очисника та зернового 
сепаратора. Контейнер виготовлено з 
оцинкованої сталі, та має ємність 6м³.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

• Адаптер для фронтального навантажувача
• Великий вивантажувальний люк
• Інспекційне вікно
• Люк обслуговування на даху
• Вхідна труба для сміття - Ø250мм, 

вентиляційна труба - Ø160мм

Модель Einari-6

Ширина [см] 233

Довжина [см] 195

Висота [см] 280

Об’єм [см] 6



www.mepu.com

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

Компанія MEPU залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей, 
кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення. 

Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу.
На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання, що не відноситься до 

стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними. Перед купівлею обладнання, уточнюйте 
деталі комплектації у дилера.

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

mepusuomi

mepuoy


