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EFFEKTIV OG JEVN

Mepus høykvalitets, kontinuerlig varmluftstørker, tørker kornet forsiktig, 
jevnt og energieffektivt. Storrelsen og kapasiteten på tørkene i C-serien kan 

enkelt og fleksibelt endres ved å velge antall tørkeceller og seksjoner på 
kornbehålleren. Tørken kan da enkelt tilpassses kundens behov.

Bruken av galvanisert matriale, produsert og designet i Finland, sikrer 
C-tørkene en lang levetid. Som varmekilde kan en velge olje, gass eller 

biodrivstoff.



ENKELT OG RASKT VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Tørkecellenes tette og gjennomprøvde konstruksjon muliggjør en jevn og varsom 
tørking uten fare for overtørking eller undertørking. Tørkens glatte innvendige 
overflate sikrer enkel og rask rengjøring og vedlikehold.

I de mindre modellene er det matervalser som sikrer en jevn og nøyaktig mating. 
De større modellene er utstyrt med satsmating som sikrer rask mating av større 
volumer. I de større modellene kan dessuten luftstrømmen stenges under 
matingen, noe som reduserte støvmengden betydelig.

ET STORT TILBUD AV TILLEGGSUTSTYR

I alle modeller i C-serien kan antallet avkjølingsceller endres. De større modellene 
har også et nett over kanalen fra brenneren som sikrer at korn ikke kan komme inn 
der. En optimert luftstrøm i luftkanalene sikrer en effektiv og jevn tørking.

Som tilleggsutstyr kan det etter kundens ønsker, skreddersys bl.a. styresystem, 
støvsugersystem, varemeisolering, lyddemping, stiger og plattformer som letter 
tilgjengelighet og rengjøring.

Modell 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

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

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

Kornvolum [m3] 38 52 71 123 246 339

Tørkens høyde [m] 12,5 16 20 18 22 24

Uyetemperatur 10°C gr. og relativ luftfuktighet 70%. Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% 
fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold øker kornet › fyllvolumet er lavere. Verdiene 
er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale forhold og egenskapene til kornet.
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KONTAKT OSS!

Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten
varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller

leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør
som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.
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