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C SERIJOS NEPERTRAUKIAMO CIKLO DŽIOVYKLOS

EFEKTYVIAM IR NAUDINGAM

Mepu džiovyklos turinčios aukštą technologinį lygį, nepertraukiamą ciklą 
bei karštą orą, grūdus džiovina švelniu, tolygiu, energiją taupančiu būdu. 

Tai aukšto efektyvumo lygio džiovyklos. C serijos nepertraukiamo ciklo 
džiovyklų dydis, našumas, galingumas gali būtu lanksčiai keičiami. Keičiant 

džiovinimo ir bunkerio sekcijų skaičių, džiovinimo našumas pritaikomas 
pagal kliento poreikius.

C serijos džiovyklos sukurtos ir gaminamos Suomijoje iš cinkuoto plieno, 
tai užtikrina ilgaamžį džiovyklos tarnavimo laiką. Džiovyklų šilumos šaltinį 

galima pasirinkti su dyzeliniu kuru arba dujinius katilus su tiesioginiu 
šilumos padavimu.



PAPRASTAS IR GREITAS 
APTARNAVIMAS BEI PRIEŽIŪRA

Tikslus ir efektyvus džiovinimo sekcijų 
išplanavimas užtikrina švelnų ,tolygų 
džiovinimą kuris panaikina riziką 
nepakankamam grūdų išdžiovinimui ar 
perdžiūvimui. Lygios vidinės sienelės 
ilgai išlieka švarios, taigi priežiūra 
paprasta ir greita.

Mažesnės talpos džiovyklose dozavimo 
ritinėliai tiksliai ir tolygiai dozuoja 
grūdus bet kokiomis sąlygomis. 
Didesnės talpos džiovyklos aprūpintos 
našiu dozavimo mechanizmu, kuris turi 
didelį grūdų pralaidumą per trumpą 
laiko tarpą. Papildomai, didesnės 
talpos džiovyklose dozavimo metu 
nutraukiamas oro srautas, taip ženkliai 
sumažinant dulkių išmetimą į aplinką.

PLATUS PAPILDOMOS ĮRANGOS 
PASIRINKIMAS

Keičiamas visų C serijos džiovyklų 
modelių aušinimo sekcijų skaičius. 
Didelės talpos džiovyklose, kaip 
standartinė įranga, įmontuotos grotelės 
kurios apsaugo degiklį nuo grūdų 
patekimo į jį. Optimizuotas oro srautas 
per oro kanalus užtikrina efektyvų ir 
tolygų grūdų džiovinimą.

Papildomai galima pasirinkti pirkėjui 
pritaikytą valdymo sistemą, dulkių 
atskyrimo sistemą, džiovyklos šiluminę 
izoliaciją, triukšmo slopintuvus 
ventiliatoriams, priežiūros aikšteles su 
kopėčiomis lengvesniam oro kanalų 
džiovyklos viduje išvalymui.

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

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

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

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

Grūdų talpa [m3] 38 52 71 123 246 339

Įrenginio aukštis [m] 12,5 16 20 18 22 24

Esant aplinkos temperatūrai 10°C ir santykiniam drėgnumui 70%.

Grūdų tūris skaičiuotas esant 18% drėgnumui. Esant didesniam drėgnumui, užpildymo tūriai dėl 
plėtimosi efekto mažesni. Reikšmės teorinės, jos nežymiai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos 
parametrų ir javų savybių.
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SUSISIEKITE SU MUMIS!

Mepu Oy pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas. 
Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami. 
Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į 
standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio 

pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.
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