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VJATKA SĒRIJAS CAURPLŪDES KALTES

PĀRBAUDĪTA TEHNOLOĢIJA ZIEMEĻU APSTĀKĻOS

Vjatka sērijas caurplūdes graudu kalte ir jaunākās tehnoloģijas iekārta, kas ļauj 
kaltēt gan barības un sēklu graudus, gan smalkgraudainās eļļas kultūras. Vjatka 
sērijas caurplūdes graudu kalte ir veidota, lai saglabātu stabilu, spēcīgu darbību 
visā kaltēšanas periodā, pat sarežģītos klimatiskajos apstākļos ziemeļos.

Kaltē ir iespējams kaltēt dažādas graudaugu kultūras: kviešus, kukurūzu, miežus 
(iesala), rapsi, sorgo, pākšaugus, saulespuķes, soju, sinepes, magones un citas 
kultūras. Kā siltuma avota kurināmais var būt dabas gāze, sašķidrinātā dabasgāze 
vai dīzeļdegviela. Pieejami papildus aksesuāri, kā piemēram trokšņa slāpēšanas 
sistēma, GSM, SMS kontrole un citi aksesuāri.
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Kukurūza 110°С 20 – 15% [t / h] 11 19 26 41 86 122

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

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

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

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

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

Graudu ietilpība [m3] 38 52 71 123 246 339

Kaltes augstums [m] 12,6 15,9 19,9 18 22 24

Āra temperatūra ir 10°C, relatīvais gaisa mitrums 70%.

Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu 
mitruma līmeni, grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir 
teorētiskas un var mainīties atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.

APRAKSTS
• Centrbēdzes ventilatori ir aprīkoti ar putekļu savācējiem un gaisa plūsmas vārstiem.
• Iespēja izmantot dzesēšanas zonu kaltēšanai, kas palielina kaltes veiktspēju līdz 

25%.
• Siltināts karstā gaisa kanāls, kas kaltēšanas laikā ietaupa degvielu.
• Ventilatoru apkopes platforma.
• Siltuma avots ir integrēts kaltes galvenajā korpusā.
• Iespēja regulēt gaisa plūsmu atkarībā no graudu veida.
• Ierīce mitruma reālā laika kontrolei visā kaltēšanas un dzesēšanas laikā.
• Reālā laika gaisa izplūdes temperatūras monitorings.
• Digitālā vadības sistēma ar skārienjūtīgu ekrānu un interfeisu latviešu valodā.
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SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.
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Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
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