
KONTROLA ZAPYLENIA



ODPYLACZE 
STORM
• 7,5 / 5,5 / 2,2 kW
• Model pionowy lub 

poziomy
• Przyłączane do 

wentylatora suszarni
• Nie jest wymagany 

żaden dodatkowy 
silnik elektryczny

• Materiał 
galwanizowany

WENTYLATOR ODPYLAJĄCY TAIFUN
• 22 kW
• Model pionowy lub poziomy
• Zintegrowany wentylator odśrodkowy
• Przysłona wentylatora w łatwy sposób 

umożliwia dopasowanie przepływu 
powietrza

• Drzwi inspekcyjne komory dmuchowej
• Specjalnie zaprojektowana siatka 

umożliwia optymalizację przepływ i niską 
emisję hałasu

• W pełni malowane

Jeśli masz do czynienia z ziarnem, 
wiesz że pył jest zawsze częścią 
procesu obróbki. Nowy system 
odpylania MEPU usuwa ponad 90% 
pyłu i plew z ziarna. Emisja pyłu jest 
znacząco niższa w porównaniu z 
konwencjonalnymi wentylatorami 
bez systemu usuwania 
zanieczyszczeń. Nieczystości mogą 
być zbierane bezpośredniu na 
przyczepę, zbiornik na pył itp.

Nasze systemy są efektywne 
ekonomicznie i czynią suszarnie 
bardziej ognioodpornymi. Mając 
dookoła mniej pyłu i plew znacząco 
poprawia się komfort pracy.

SYSTEM ODPYLAJĄCY

EKONOMICZNE



CZYSZCZALNIA ZIARNA

ŁATWE USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Czyszczalnia do nasion oddziela uszkodzone 
ziarno, nasiona chwastów i inne 
zanieczyszczenia z ziarna. Są to cząstki, 
których normalny oczyszczacz wstępny 
nie jest w stanie usunąć. Przemyślana 
konstrukcja pozwala na montaż w niemal 
każdej suszarni – także dla innych marek! 
Oczyszczacz ziarna posiada prosą przysłonę 
oraz koło rozsiewające w standardzie. 
Standardowe sita: pełne, 2mm i 2,5mm.

DOSTĘPNE 

SĄ TAKŻE INNE 

ROZMIARY
SIT!
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KONTENER NA PYŁ

GOTOWY DO UZYCIA

Łatwo radzić sobie z pyłem pochodzącym 
ze wstępnego czyszczenia i sortowania za 
pomocą zbiornika na kurz Einari firmy Mepu. 
Kontener wykonany jest ze stali ocynkowanej.

Model Einari-6

Szerokość [cm] 233

Długość [cm] 195

Wysokość [cm] 280

Pojemność [m3] 6

• Adapter do ładowarki 
czołowej (akcesoria)

• Duża klapa wyładowcza
• Okienko kontrolne
• Właz dachowy
• Czop 250mm do rury z zanieczyszczeniami, 

rura wylotowa 160mm



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wczeżniejszego powiadomienia. Oferta dotyczżca produktów może siż różniż w

zależnożci regionu. Zdjżcia w tej broszurze i innych publikacjach mogż zawieraż wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnożciowe i techniczne sż poglżdowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcż produktów MEPU.

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

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


