
TOLMUERALDI



STORM TOLMU-
ERALDID
• 7,5 / 5,5 / 2,2 kW
• Horisontaalne või 

vertikaalne mudel
• Kinnitatakse kuivati 

väljatõmbe- 
ventilaatori külge

• Ei vaja täiendavat 
mootorit

• Tsingitud

TAIFUN TOLMUERALDUSEGA 
VENTILAATOR
• 22 kW
• Horisontaalne või vertikaalne mudel
• Integreeritud telgventilaator
• Õhu kogus lihtsati reguleeritav
• Puhastusluuk ventilaatori kambril
• Erilise konstruktsiooniga kaitsevõrk 

tagab hea õhu läbivoolu ja vähendab 
müra

• Värvitud pinnakate

Mepu uus 
tolmueraldussüsteemid 
väljatõmbeventilaator 
eraldab 90% tolmust, 
mis võimaldab oluliselt 
tolmuvabamat keskonda 
võrreldes tavaliselt kasutava 
ilma tolmueraldustea 
süsteemidega. 
Kogutud tolmu võib 
suunata prahiruumi või 
-konteinerisse. Süsteem on 
kuluefektiivne ja suurendab 
tuleohutust.

TOLMUERALDUSSÜSTEEMID

KULUEFEKTIIVNE
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PRAHIKONTEINER 

KASUTUSVALMIS

Mepu Einari-prahikonteinerisse saab 
koguda eelpuhastajast ja sorteerist 
tuleva prahi ning sellega hoida puhtust. 
Konteineri mahutavus on 6m3 ja see on 
valmistatud tsingitud terasest.

Model Einari-6

Laius [cm] 233

Pikkus [cm] 195

Kõrgus  [cm] 280

Maht [m3] 6

• Esilaaduri kinnitus
• Suur tühjendusava
• Kontrollaken
• Hooldusluuk katusel
• 250mm liides prahitorule ja 160mm liides ventilatsioonile

VILJA PUHASTAJA

LIHTNE ÜLELIIGSEST VABANEMINE

Vilja puhastaja sorteerib välja rikutud 
terad, umbrohu seemned ja muud 
võõrkehad, mida eelpuhastaja ei 
eemalda. Sobib ka teistele kuivatitele! 
Standardvarustuses on eraldil proovivõtu 
luuk ja viljajoa juhik. Komplekti kuulub, 
2mm ja 2,5mm sõel ning kinnine plaat.

SAADAVAL ON

KA TEISI SÕELA

MÕÕTE!



www.mepu.ee

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma 
ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes 

trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse. 
Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil. 

Täpsemat teavet tarne komplektsuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


