
STØV KONTROLL



STORM STØV- 
OPPSAMLERE
• 7,5 / 5,5 / 2,2 kW
• Horisontal eller 

vertikal modell
• Tilknyttet tørkens 

axialvifte
• Trenger ingen egen 

el motor
• Galvanisert

TAIFUN STØVVIFTE
• 22 kW
• Horisontal eller vertikal modell
• Integrert sentrifugalvifte
• Spjeld som gjør det enkelt å 

regulere luftmengden
• Stor inspeksjonsluke
• Spesielt designet for å optimalisere 

luftflyt og minimalisere støy
• Hellakkert

Alle som håndterer korn vet at 
støv alltid vil være et problem. 
Det nye Mepu støvutslipp system 
fjerner over 90% av kornstøv 
og urenheter. Støvutslippet 
er betydelig mindre enn med 
konvensjonnelle støvvifter 
uten denne nye teknologien. 
Urenhetene konsentreres og 
kan samles opp i tilhenger eller i 
Mepus egen Einari støvkontainer.

Mepus støvsysytem er 
rimelig, effektivt og bedrer 
brannsikkerheten i tørkeanlegget. 
Mindre støv og urenheter gir et 
betydelig bedre arbeidsmiljø.

STØVUTSLIPP SYSTEM

LAVERE STØVUTSLIPP MED



SEED CLEANER

ENKEL UTSKILLING AV URENHETER

Seed Cleaner skiller ut skadde korn, 
ugrasfrø og andre urenheter fra kornet. 
Dette er partikler som en vanlig forrens 
ikke klarer å fjerne. Et smart design gjør 
det mulig å montere rensen i tilknytning 
til de fleste tørkeanlegg, også av andre 
merker! Seed Cleaner er utstyrt med 
prøvetakingsluke og spredeplate. 
Standard sold er fast, 2mm og 2,5mm.

FLERE TYPER

SOLD KAN
LEVERES!
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OPPSAMLERE
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BØSSKONTAINER

KLAR TIL BRUK

Enkel håndtering av avrens og støv med 
Einari bøsskontainer. Rommer 6m3 og er 
laget av galvanisert stål.

Modell Einari-6

Bredde [cm] 233

Lengde [cm] 195

Høyde [cm] 280

Volum [m3] 6

• Adapter for frontlaster
• Stor løftekrok
• Kontrollglass
• Inspeksjonsluke
• 250mm bøssinnløp, 160mm luftutløp



www.mepu.fi/no

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.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


