
WHEATHEART-

SPANNMÅLSSKRUVAR



Wheathearts hållbara och långlivade dragande spannmålsskruvar tillverkas i en 
av världens största fabriker inom branschen i Kanada. Med den effektiva och 
pålitliga skruvtransportören är det möjligt att transportera även stora mängder 
spannmål snabbt och enkelt.

WHEATHEART-SPANNMÅLSSKRUVAR

SÄKER OCH EFFEKTIV SPANNMÅLSTRANSPORT



TILLÄGGSUTRUSTNING

 
Vajerstöd / Fjärrstyrning av inmatning 200/250mm rörkoppling till

avlastningsändan

Tippficka / 160/200mm rörkoppling till
tippfickan

Inlopp med 5° skåror / Spjäll

Kon i polymermaterial Tömningsrör



SPANNMÅLSSKRUV (UT)

Mepus lätt användbara, Wheatheart 
dragande spannmålsskruv (UT) är 
en effektiv spannmålstransportör, 
vars användningssäkerhet 
garantaras av den stadiga och 
enkla uppbyggnaden. Den dragande 
spannmålsskruven, som är planerad 
för yrkesbruk, håller mycket väl 
för även en längre kontinuerlig 
användning och den kan användas 
flexibelt för att både fylla och tömma 
silon.

Wheathearts 6”, 8” och 10” UT 
spannmålsskruvarnas längder är 5 
– 18,5 meter med 1,5 meters delning. 
Till deras standardutrustning hör 
rörets basdel utrustad med motor, 
behövliga tilläggsdelar (rör + spiral), 
inmatningens reglerare (stänglucka), 
inmatningens lagerset samt 
balkband för fastsättningsvajern.

Spannmålets fysiologiska egenskaper påverkar 
alltid kapaciteten. Den angivna kapaciteten har 
testats med torrt vete (75kg / hl) i 15 graders 
vinkel med 85% inmatningsgrad. Om vinkeln ökar 
till 30 grader, sjunker kapaciteten med 20% – 25%, 
om vinkeln ökar till 45 grader, sjunker kapaciteten 
med 35% – 40%. Skruvtransport kan medföra 
vissa kärnskador. Spannmålsskruven är avsedd 
att användas i stigande vinkel.

SPANNMÅLSÖVER-
FÖRINGSKAPACITET UT: 

6” = 43 ton i timmen 
8” = 81 ton i timmen 

10” = 114 ton i timmen



Spannmålets fysiologiska egenskaper påverkar 
alltid kapaciteten. Den angivna kapaciteten har 
testats med torrt vete (75kg / hl) i 15 graders 
vinkel med 85% inmatningsgrad. Om vinkeln ökar 
till 30 grader, sjunker kapaciteten med 20% – 25%, 
om vinkeln ökar till 45 grader, sjunker kapaciteten 
med 35% – 40%. Skruvtransport kan medföra 
vissa kärnskador. Spannmålsskruven är avsedd 
att användas i stigande vinkel.

SPANNMÅLSÖVER-
FÖRINGSKAPACITET WHR: 

8” = 81 ton i timmen 
10” = 130 ton i timmen

Längd [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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SPANNMÅLSSKRUV MED HJUL 
(WHR)

Mepus Wheatheart flyttbara 
spannmålsskruv (WHR) är utrustad med 
stora hjul och ett stabilt hjulställ. Den stora 
kapaciteten gör den idealisk för både 
fyllning och tömning av golvlager och silon.

Wheathearts WHR spannmålsskruv 
finns i 8” och 10” antingen med en 
elmotor eller som traktordriven. Till 
standardutrustningen hör hjul och fälgar, 
samt inloppskydd.
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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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