
WHEATHEART-

KORNSKRUER



Wheathearts slitesterke kornskruer produseres i en av 
verdens største fabrikker i bransjen i Canada. Stor kapasitet 
gjør det enkelt å flytte store mengder korn på kort tid.

WHEATHEART-KORNSKRUER

SIKKER OG EFFEKTIV KORNTRANSPORT



TILLEGGSUTSTYR

 
Wirestøtte / Fjernstyring av innmatingen 200/250mm rørkobling til utlopsenden

Tippesjakt / 160/200mm rørkobling
til tippesjakt

Innløp med 5° spalter / Glidespjeld

Kon i polymermatriale Tømmingsrør



KORNSKRUE (UT)

Mepus enkle og brukervennlige 
Wheatheart-kornskruer (UT) er en 
effektiv transportør. Den er pålitelig 
ved bruk, og er av stabil og enkel 
konstruksjon. Skruen er designet 
for profesjonell bruk og er godt 
egnet for fylling og tømming av 
siloer.

Wheathearts 6″, 8″ og 10″ UT 
kornskruer, lengder er 5 – 18,5 
meter med 1,5 meters intervaller.

Standard utstyr er skruens 
toppdel med motor, rør og spiral 
i ønsket lengse, innmatingsluke, 
lagersett for innmating, feste for 
opphengswire.

* Kornets fuktighet og renhet vil alltid påvirke 
kapasiteten. Oppgitt kapasitet er målt med 
tørr hvete i 15 graders vinkel med 85% 
innmatingsgrad. Økes vinkelen til 30 grader 
synker kapasiteten med 20 – 25%. Øker vinkelen 
til 45grader synker kapasiteten med 35 – 40%. 
Skruetransport kan medføre noe skade på 
kornet. Skruene må bare brukes i stigende vinkel.

KORNOVERFØRINGS-
KAPASITET  UT: 

6” = 43 tonn pr. time 
8” = 81 tonn pr. time 

10” = 114 tonn pr. time



* Kornets fuktighet og renhet vil alltid påvirke 
kapasiteten. Oppgitt kapasitet er målt med 
tørr hvete i 15 graders vinkel med 85% 
innmatingsgrad. Økes vinkelen til 30 grader 
synker kapasiteten med 20 – 25%. Øker vinkelen 
til 45grader synker kapasiteten med 35 – 40%. 
Skruetransport kan medføre noe skade på 
kornet. Skruene må bare brukes i stigende vinkel.

KORNOVERFØRINGS-
KAPASITET WHR: 
8” = 81 tonn pr. time 

10” = 130 tonn pr. time

Lengde [cm] A B C D E F G H I

940 66 46 24 42 37 28 25 37 24

1100 73 53 27 50 44 34 30 44 25

1250 87 62 30 57 50 39 35 50 31

1400 96 69 31 61 56 44 39 55 35

1550 107 76 34 70 62 46 43 58 37

1710 116 79 35 76 66 49 49 71 40

1860 125 87 36 84 74 58 52 74 49

2160 143 101 37 97 86 69 60 84 56
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KORNSKRUE MED HJUL (WHR)

Metil både pus Wheatheart flyttbare 
kornskrue (WHR) er utstyrt med store 
hjul og et stabilt hjulunderstell. Den 
store kapasiteten gjør den ideell til både 
fylling og tømming av golvlager og siloer.

Wheathearts WHR kornskruer finnes i 
8” og 10”, enten med el-motor eller med 
traktordrift. Det ytre røret og A stammen 
er pulverlakkert. Standardutstyr er hjul, 
dekk, samt innløpsdeksel.



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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