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TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS

Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad 
vilja õrnalt, ühtlaselt ja energiatõhusalt. Need kuivatid on väga tõhusad.

C-seeria läbivoolukuivatite suurus, maht ja võimsus on paindlikult 
kohandatavad. Kuivatuskärgede ja viljapunkrite arvu muutmisega saab 

kohandada kliendi vajadustele vastava kuivatuslahenduse.

Soomes projekteeritud ja valmistatud C-seeria kuivatite tsingitud materjal 
tagab nende pika kasutusea. Kuivati kütteseadmete mitmekülgsesse 

valikusse kuuluvad õlipõletid ja otsegaasipõletid.



LIHTNE JA KIIRE HOOLDUS

Hoolikalt läbimõeldud kooniliste 
õhukanalite konstruktsiooniga kuivatus-
kärjed tagavad vilja õrna ja ühtlase 
kuivatamise üle- või alakuivatamise 
ohuta. Kuivati siledaid sisepindu on 
kerge puhtana hoida, mis tähendab 
lihtsat ja kiiret kasutamist ja hooldust.

Väiksemates mudelites tagab 
tähikutega etteanne täpse ja ühtlase 
etteandmise kõigis tingimustes. 
Suuremad mudelid on varustatud 
luugiga etteandesüsteemiga, mis tagab 
suure efektiivsuse lühikese ajaga. 
Lisaks saab suuremates kuivatites 
etteande ajaks õhuvoolu sulgeda, 
mis vähendab märgatavalt tolmu 
eraldumist.

LAI VALIK LISAVARUSTUST

Kõikide C-seeria mudelite puhul saab 
kohandada vilja jahutuselementide 
arvu. Suuremate mudelite puhul on 
standardvarustuses põleti ülemises 
osas asuvad võred, mis takistavad 
vilja sattumist põletisse. Optimeeritud 
õhuvool läbi õhukanalite tagab tõhusa 
ja ühtlase kuivatamise.

Lisavarustusse kuuluvad vastavalt 
kliendi vajadustele kohandatud 
juhtimissüsteem, tolmuärastussüsteem, 
kuivatusseadmete soojusisolatsioon, 
peaventilaatorite helisummutid ning 
puhastamist hõlbustavad õhukanalisse 
paigaldatavad hooldusplatvormid / 
redelid.

Mudel C3-38 C3-52 C3-71 C5-123 C8-246 C10-339

Mais 120°C 20 – 15% [t / h] 11,2 20,2 27 44,9 95,9 134,8

Nisu 100°C 18 – 13% [t / h] 12,3 22,2 29,6 49,3 105,2 147,9

Raps 65°C 12 – 8% [t / h] 5,6 10,1 13,5 22,5 48 67,5

Vilja mahutavus [m3] 38 52 71 123 246 339

Seadme kõrgus [m] 12,5 16 20 18 22 24

Ümbritsev temperatuur 10 °C ja ümbritsev suhteline niiskus 70%.

Vilja mahutavus on arvutatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega 
vilja kuivatamisel vili paisub ja mahtuvus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvutatud ja võivad 
muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.
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VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma 
ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes 

trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse. 
Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil. 

Täpsemat teavet tarne komplektsuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.

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