
PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE

I PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE



NIEZAWODNE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Bogata gama przenośników łańcuchowych 
Mepu została tak zaprojektowana, aby spełniać 
wymogi klientów dotyczące ładowności oraz 
zautomatyzowania. Podobnie jak pozostałe 
produkty Mepu, wysokiej jakości podnośniki 
kubełkowe i przenośniki łańcuchowe stanowią 
funkcjonalne oraz niezawodne kompleksowe 
rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność 
przenoszenia. Wszystkie przenośniki są wykonane 
ze stali cynkowanej, co oznacza, że doskonale 
nadają się do użytku na zewnątrz.

SZEROKA GAMA 30-600T

SERIA L 30 - 60T

Seria L przenośników jest 
odpowiednia szczególnie 
dla małych oraz średniej 
wielkości gospodarstw, które 
zajmują się przetwarzaniem 
ziarna głównie podczas żniw 
(ilość przetworzonego ziarna 
rocznie wynosi poniżej
30 000t).

SERIA I 40 - 150T

Seria I jest dedykowana 
dla średniej wielkości 
oraz dużych gospodarstw, 
suszarni oraz obiektów
zajmujących się komercyjnym 
przechowywaniem ziarna, gdzie 
ziarno jest przetwarzane przez 
cały rok (ilość przetworzonego 
ziarna rocznie wynosi poniżej
30 000 – 50 000t).

SERIA H 60 - 600T

Seria H znajduje zastosowanie 
w dużych gospodarstwach 
oraz w zastosowaniach 
przemysłowych, w 
przypadkach ciągłego 
użytkowania dziennego przez 
cały rok (ilość przetworzonego 
ziarna rocznie wynosi ponad 
50 000t).

PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE I 
PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE



Mepu oferuje podnośniki kubełkowe oraz przenośniki łańcuchowe 
przeznaczone dla małych oraz średniej wielkości gospodarstw, a także 

dużych gospodarstw i obiektów przemysłowych.

AKCESORIA
• Czyszczenie wstępne
• Przegroda trójdrożna 

z napędem
• Migawka z napędem
• Wlot 2 x Ø200
• Platforma serwisowa
• Obsługuje

Model MEPU60 MEPU90

Pojemność [t / h] 68 118

Silnik [kW] 4 7.5

Szerokość paska [mm] 140 170

Kubeł kwota [szt/ m] 7 6

Kubeł rozmiar [mm] 140 200

Rura [Ø mm] 210 280

Przegroda trójdrożna [Ø mm] 160 200

PODNOŚNIKI MEPU 60 - 90T

Podnośniki wykonane ze stali galwanizowanej 
przenoszą ziarno szybko i pewnie. Silnik 
napędzający górną oś podnośnika, zapewnia 
pewny start w dowolnych warunkach.

Podnośnik jest łatwy w utrzymaniu i konserwacji. 
Posiada otwierany właz w górnej części oraz 
duże włązy inspekcyjne na bokach dolnej cześci. 
Aspirator zamocowany do górnej części utrzymuje 
czystość w silosie podczas przesypu ziarna.

Klinowa dolna część, równy i mały odstęp między 
kubełkami oraz ich trajektoria, w której kubełki są 
w pozycji poziomej, gdy są zwrócone ku ziarnu 
pochodzącemu z kosza wsypowego, zapewnia 
wiele korzyści. Kubełki są zawsze poddawane 
maksymalnemu napełnieniu i nie odskakują.



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta dotycząca produktów może się różnić w

zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.

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

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


