
DULKIŲ PAŠALINIMO KONTROLĖ



DULKIŲ 
SURINKĖJAI 
STORM 
• 7,5 / 5,5 / 2,2 kW
• Galimi horizontalūs 

ir vertikalūs modeliai
• Montuojami ant 

džiovyklos ašinių 
ventiliatorių

• Nereikia papildomai 
didinti variklio galios

• Cinkuota medžiaga

DULKIŲ IŠTRAUKIMO 
VENTILIATORIUS TAIFUN
• 22 kW
• Galimi horizontalūs ir vertikalūs 

modeliai
• Integruotas išcentrinis ventiliatorius
• Ventiliatoriaus sklendės pagalba, 

paprasčiau reguliuoti oro kiekį
• Putimo kameros patikros liukas
• Specialus tinklelis užtikrina patikimą 

oro tekėjimą ir žemesnį garso lygį
• Pilnai dažytas

Dirbant su grūdais, dulkės 
neatskiriama džiovinimo proceso 
dalis. Mepu dulkių pašalinimo 
sistema pašalina nuo grūdų virš 
90% dulkių ir šiukšlių! Lyginant 
su paprastais ventiliatoriais, 
kurie neturi dulkių pašalinimo 
technologijos, dulkių kiekis 
yra žymiai mažesnis. Dulkės ir 
šiukšlės gali būti nukreiptos į 
priekabą, dulkių konteinerį ir pan.

Mūsų sistemos ekonomiškos 
ir apsaugančios nuo gaisro 
pavojaus. Turint mažesnį dulkių 
ir šiukšlių kiekį aplinkoje, darbas 
tampa našenis ir produktyvesnis.

DULKIŲ PAŠALINIMO SISTEMĄ

SUMAŽINTAS DULKIŲ KIEKIS NAUDOJANT



SĖKLŲ RŪŠIUOTUVA

LENGVAS PRIEMAIŠŲ ATSKYRIMAS

Sėklų rūšiuotuvas askiria pažeistus 
grūdus, piktžolių sėklas ir kitas priemaišas. 
Paprastai šias preimaišas yra sudėtinga 
atskirti pirminio valymo įrenginiu. Sėklų 
rūšiuotuvą yra paprasta sumontuoti prie 
bet kurios džiovyklos! Įprastiniame sėklų 
rūšiuotuve yra mėginių paėmimo anga 
ir paskleidimo plokštė. Visuose sėklų 
rūšiuotuvuose yra tvirti, 2mm ir 2,5mm sietai.

GALIMA

UŽSISAKYTI IR

KITOKIŲ 

SKYLUČIŲ
SIETUS!
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DULKIŲ KONTEINERIS

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI

Dėka Mepu dulkių konteinerio, labai paprasta 
suvaldyti dulkes atsirandančias iš džiovyklos 
pirminio valymo mechanizmo. Einari dulkių 
konteineris. Konteineris pagamintas iš 
cinkuoto plieno. Frontalinių krautuvų 
adapteriai galimi kaip papildoma įranga.

Modelis Einari-6

Plotis [cm] 233

Ilgis [cm] 195

Ūgis [cm] 280

Talpa [m3] 6

• Didelė išleidimo anga
• Patikros stikliukas
• Patikros liukas stoge
• Šiukšlių vamzdžio anga 250mm, 

oro išmetimo anga 160mm



www.mepu.fi/lt

SUSISIEKITE SU MUMIS!

Mepu Oy pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas. 
Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami. 
Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į 
standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio 

pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


