
NORIJAS UN

TRANSPORTIERI



UZTICAMS RISINĀJUMS 
NEPĀRTRAUKTAI DARBĪBAI

Mepu plašais transportieru un noriju klāsts 
ir rūpīgi izstrādāts, lai apmierinātu dažādas 
jaudas un automatizācijas prasības. 
Transportieru un noriju kvalitāte atbilst 
pārējo Mepu graudu kaltēšanas produktu 
kvalitātei. Tas ļauj pilnībā apmierināt 
pat visprasīgāko klientu vajadzības. Visi 
transportēšanas produkti ir izgatavoti no 
cinkota tērauda. Tie ir ideāli piemēroti 
lietošanai ārpus telpām.

NORIJAS UN TRANSPORTIERI

PLAŠS KLĀSTS 30-600T

L SĒRIJAS 30 - 60T

L sērijas iekārtas ir 
piemērotas nelielām 
saimniecībām, kurās 
graudu pārstrāde 
koncentrējas ražas 
novākšanas laikā 
(glabāšanas ietilpība ir 
mazāka par 30 000t).

I SĒRIJAS 40 - 150T

I sērijas iekārtas ir 
paredzētas vidējām un 
lielām saimniecībām, kā 
arī graudu kaltēšanas 
uzņēmumiem un 
komerciālajiem graudu 
kompleksiem (glabāšanas 
kapacitāte gada laikā ir 
par 30 000t – 50 000t).

H SĒRIJAS 60 - 600T

H sērijas iekārtas ir 
paredzētas lielajām 
saimniecībām un 
kompleksiem, kas darbojas 
katru dienu un nepārtraukti. 
Šī sērija atbilst industriālās 
lauksaimniecības uzņēmēj-
darbības vajadzībām (gadā 
apstrādā vairāk nekā
50 000t graudu).



Mepu transportieru un noriju diapazons ir tik plašs, ka var izvēlēties 
atbilstošu aprīkojumu gan mazām un vidējām saimniecībām,

kā arī lielajām saimniecībām un ražotnēm.

PAPILDUS 
APRĪKOJUMS
• Priekštīrītājs
• Motorizēts 

trīsvirzienu sadalītājs
• Motorizēts aizbīdnis
• Pārejas savienojums 

2 x Ø200
• Apkopes platforma
• Atbalsta

Modelis MEPU60 MEPU90

Ražīgums [t / h] 68 118

Motora jauda [kW] 4 7.5

Siksnas platums [mm] 140 170

Kausiņu skaits [gab / m] 7 6

Kausiņu izmērs [mm] 140 200

Caurules [Ø mm] 210 280

Trīsplūsmu dalītājs [Ø mm] 160 200

MEPU ELEVATORI 60 - 90T

Elevatori pārvieto graudus ātri, nebojājot tos. 
Elevatori ir izgatavoti no cinkotā tērauda. Elevatori 
ir pašnesoši. Augšējiem un apakšējiem trumuļiem 
piemīt stipra saķere ar elevatora lenti. Motors-
reduktors ir uzticams visos apstākļos. Elevatora 
apakšējās daļas konstrukcija ļauj maksimāli 
piepildīt kausiņus pat ar slapjiem graudiem.

Mepu elevatorus ātri montēt un tiem ir vajadzīga 
minimālā apkope. Lielas apkalpošanas lūkas 
padara tīrīšanu vieglu. Opcionāli var uzstādīt 
priekštīrītāju, lai attīrītu graudus no putekļiem 
transportēšanas laikā.

Regulējams ražas virzītājs novērš graudu piekļuvi 
atpakaļ lifta caurulei. Rezerves gaisa ieplūde 
notiek caur spraugu savākšanas tvertnes gala 
augšējās malā. Struktūra ievērojami uzlabo 
graudu plūsmu, kad graudi var būt uzglabāti 
savākšanas tvertnē ilgāk nekā parasti.



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.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


