
ŻMIJKI WHEATHEART



Wytrzymałe i długotrwałe żmijki Wheatheart są 
produkowane w jednej z największych specjalistycznych 
fabryk w Kanadzie. Mocny i niezawodny przenośnik 
ślimakowy umożliwia łatwe oraz szybkie transportowanie 
dużych ilości ziarna.

ŻMIJKI WHEATHEART

NIEZAWODNE ORAZ WYDAJNE TRANSPORTOWANIE ZIARNA



AKCESORIA

 
Podpora przedowu / 
Zdalna kontrola dozowania

200mm/250mm podłączenie rury do
końca rozładunkowego

Silos lejowy / 160mm/200mm 
podłączenie rury do silosu lejowego

Wlot z 5° wycięciami / Zasuwa

Kosz przyjęciowy Rury wysypowe



ŻMIJKA CIĄGNĄCA (UT)

Łatwa w użytkowaniu żmijka 
(UT) Wheatheart firmy Mepu to 
wydajny przenośnik ziarna, którego 
niezawodność jest gwarantowana 
przez mocną i prostą strukturę. 
Żmijka przeznaczona do 
profesjonalnego użytku doskonale 
nadaje się do długoterminowego 
ciągłego użytku, zarówno dla celów 
napełniania oraz opróżniania silosu.

Długość żmijek Wheatheart 8” oraz 
10” UT klasyfikuje się w przedziale 
pomiędzy 5, a 18,5 metrów przy 
stopniu o dł. 1,5 metra.

Standardowa wersja obejmuje 
napędzaną część podstawy żmijki, 
wymagane przedłużenia (rura + 
lina śrubowa), ustawiacz podajnika 
(właz zamknięcia), zestaw łożysk 
końca podajnika oraz taśmę 
wspierającą do mocowania lin.

Właściwości fizjologiczne ziarna zawsze 
wpływają na wydajność. Określona wydajność 
została przetestowana dla suchej pszenicy 
(75kg / hl), przy kącie 15° i wydajności podajnika 
równej 85%. Jeśli kąt zostanie zwiększony do 30 
stopni, wydajność spadnie o 20 – 25%; jeśli kąt 
zostanie zwiększony do 45 stopni, wydajność 
spadnie o 35 – 40%. Podczas przenoszenia ziarna 
przez żmijkę, może ono ulec zgnieceniu. Żmijka 
jest przeznaczona do użytku przy rosnącym kącie.

WYDAJNOŚĆ PRZENOSZENIA 
ZIARNA UT: 

6” = 43 ton / godzinę 
8” = 81 ton / godzinę 

10” = 114 ton / godzinę



Właściwości fizjologiczne ziarna zawsze 
wpływają na wydajność. Określona wydajność 
została przetestowana dla suchej pszenicy 
(75kg / hl), przy kącie 15° i wydajności podajnika 
równej 85%. Jeśli kąt zostanie zwiększony do 30 
stopni, wydajność spadnie o 20 – 25%; jeśli kąt 
zostanie zwiększony do 45 stopni, wydajność 
spadnie o 35 – 40%. Podczas przenoszenia ziarna 
przez żmijkę, może ono ulec zgnieceniu. Żmijka 
jest przeznaczona do użytku przy rosnącym kącie.

WYDAJNOŚĆ PRZENOSZENIA 
ZIARNA WHR: 

8” = 81 ton / godzinę 
10” = 130 ton / godzinę

Długość [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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MOBILNE ŻMIJKI (WHR)

Mobilne żmijki Wheatheart (WHR) Mepu są 
wyposażone w duże koła oraz mocną konstrukcję 
podtrzymującą. Dzięki dużej pojemności żmijki 
doskonale nadają się do napełniania oraz 
opróżniania magazynów lub silosów.

Dostępne są następujące rozmiary żmijek 
Wheatheart WHR: 8” oraz 10”. Żmijka może być 
zasilana silnikiem elektrycznym lub przez traktor. 
Standardowe wyposażenie obejmuje: koła, 
opony oraz kosz ssący.



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta dotycząca produktów może się różnić w

zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.

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

mepupolska
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