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PÕHJAMAISTES TINGIMUSTES

Vjatka šahtkuivati on kõrgtehnoloogiline seade, mis võimaldab kuivatada sööda- 
ja teravilja ning peeneteralisi õliseemneid. Vjatka kuivatid on projekteeritud 
tagama stabiilse, töökindla jõudluse kogu kuivatusperioodi vältel ka põhjamaade 
keerulistes kliimatingimustes.

Vjatka võimaldab kuivatada hõlpsalt nisu, maisi, otra (linnaseid), rapsi, kaunvilju, 
päevalille, sojaube, sinepit, mooni ja muud saaki. Kuivati kütteallikana võib 
kasutada maagaasi, vedelgaasi või diiselkütust. Saadaval on ka lisavõimalused, 
nagu mürasummutussüsteem, GSM-häire, SMS-juhtimine ja palju muud.
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Mais 110°С 20 – 15% [t / h] 11 19 26 41 86 122

Mais 110°С 30 – 15% [t / h] 5 10 13 20 43 61

Nisu 100°С 19 – 14% [t / h] 13 24 31 50 106 150

Nisu 100°С 24 – 14% [t / h] 8 14 18 29 62 87

Raps 60°С 12 – 7% [t / h] 5 9 12 20 42 59

Päevalill 60°С 12 – 7% [t / h] 6 11 15 24 52 73

Vilja mahutavus [m3] 38 52 71 123 246 339

Seadme kõrgus [m] 12,6 15,9 19,9 18,0 22,0 24,0

Ümbritsev temperatuur 10 °C ja ümbritsev suhteline niiskus 70%.

Vilja mahutavus on arvutatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega 
vilja kuivatamisel vili paisub ja mahtuvus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvutatud ja võivad 
muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.

OMADUSED
• Tsentrifugaalventilaatorid koos tolmukoguriga ja klappidega tagastatava õhu jaoks
• Võimalus kasutada kuivatamiseks jahutustsooni, mis suurendab jõudlust 25% võrra
• Kuivati kuumaõhukanali isolatsioon vähendab märgatavalt kütusekulu
• Ventilaatorite hooldusplatvorm
• Kütteallikas on kuivatite peaõhukanalisse integreeritud
• Õhuhulga reguleerimine vastavalt vilja liigile
• Varustatud seadmega vilja niiskuse kontrollimiseks reaalajas läbi kogu kuivatus- 

ja jahutusprotsessi
• Väljuva õhu temperatuuri jälgimine reaalajas
• PLC-ga puuteekraan protsessi täielikuks juhtimiseks kohalikus keeles
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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
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