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C SĒRIJAS CAURPLŪDES KALTES

EFEKTĪVAS UN VIENMĒRĪGAS

Mepu augstas kvalitātes caurplūdes graudu kaltes nodrošina saudzīgu, 
vienmērīgu un energoefektīvu graudu kaltēšanu. Augstākā līmeņa graudu 

kaltēšanas kvalitāte. C sērijas caurplūdes kaltes jaudu, ietilpību un 
izmēru var elastīgi pielāgot Jūsu vajadzībām, palielinot buferbunkuru un 

kaltēšanas šahtu skaitu.

Somijā izstrādātā un ražotā C sērijas kalte izgatavota no cinkota materiāla, 
kas nodrošina iekārtas ilgu kalpošanas laiku. Graudu kaltei var tikt 

izmantoti dažādi siltuma avoti. Ir pieejami dīzeļdegvielas katli un tiešās 
iesmidzināšanas gāzes degļi.



VIENKĀRŠA APKOPE UN SERVISS

Rūpīgi izplānota kaltēšanas šahtu 
ķīļveida konstrukcija nodrošina 
saudzīgu un vienmērīgu graudu 
kaltēšanu, kas novērš risku tos 
pārkaltēt vai neizkaltēt līdz galam. 
Kaltēšanas šahtu gludā virsma ļauj 
iekārtu viegli uzturēt tīru, kas nozīmē, 
ka apkope ir vienkārša un ātra.

C sērijas mazākajos kalšu modeļos 
regulējamais padeves rullīšu 
mehānisms nodrošina precīzu un 
vienmērīgu graudu padevi. Lielākiem 
modeļiem papildus tiek izmantoti 
aizbīdņi, kas nodrošina ātru un spēcīgu 
graudu padeves ātrumu. Papildus 
lielajos modeļos gaisa plūsmu no 
ventilatoriem uzlādes laikā var 
samazināt, kas ievērojami samazina 
putekļu emisijas daudzumu.

PLAŠS PIEDERUMU KLĀSTS

Visos C sērijas modeļos ir iespējams 
pielāgot dzesēšanas zonu skaitu. 
Lielajiem modeļiem standarta 
komplektācijā starp degli un karstā 
gaisa cauruli ir uzstādīts aizsargtīkls, 
kas pasargā kaltēšanas zonu no 
dzirkstelēm un citiem nosēdumiem. 
Gaisa plūsma kanālos ir optimizēta, 
kas nodrošina efektīvu un vienmērīgu 
kaltēšanu.

Kaltei pieejami papildus piederumi: 
individuāli pielāgota vadības sistēma, 
putekļu atdalīšanas komplekts 
ventilatoriem, kaltes iekārtu 
siltumizolācija, ventilatoru trokšņa 
slāpētāji un papildus apkalpošanas 
kāpnes / platformas kaltēšanas zonas 
iekšpusē.

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

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

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

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

Graudu ietilpība [m3] 38 52 71 123 246 339

Kaltes augstums [m] 12,5 16 20 18 22 24

Āra temperatūra ir 10°C, relatīvais gaisa mitrums 70%.

Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu 
mitruma līmeni, grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir 
teorētiskas un var mainīties atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.



www.mepu.fi/lv

SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.
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