
C+-SARJAN

JATKUVATOIMISET 
KUIVURIT



POHJOISIIN OLOIHIN

C+ -sarjan jatkuvatoiminen kuivuri on korkean teknologian laite, jonka avulla 
kuivaat kaiken rehusta siemenviljaan sekä öljysiemeniin. C+-kuivurit on suunniteltu 
säilyttämään vakaa ja vahva toiminta koko kuivausajan, jopa pohjoisen vaikeissa 
ilmasto-olosuhteissa. 

Jatkuvatoimisen kuivurin avulla voit helposti kuivata vehnää, maissia, ohraa 
(mallasta), rypsiä, durraa, palkokasveja, auringonkukkaa, soijaa, sinappia, 
unikkoa ja muita viljoja. Kuivurin polttoaineena voidaan käyttää maakaasua, 
nestekaasua tai dieseliä. Saatavilla on myös runsaasti lisävarusteita, kuten 
melunvaimennusjärjestelmä, GSM-hälytin, SMS-ohjaus ja paljon muuta.
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Maissi 110°С 20 – 15% [t / h] 11 19 26 41 86 122

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

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

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

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

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

Viljatilavuus [m3] 38 52 71 123 246 339

Koneiston korkeus [m] 12,6 15,9 19,9 18,0 22,0 24,0

Ulkoilman lämpötila 10°C ja suhteellinen kosteus 70%.

Viljatilavuus laskettu vehnällä, 18% kosteussisältö. Kuivattaessa korkeammista kosteusprosenteista 
vilja laajenee › täyttötilavuus on alhaisempi. Arvot ovat teoreettisesti laskettuja ja saattavat vaihdella 
riippuen paikallisista olosuhteista ja viljan ominaisuuksista.

TUOTEOMINAISUUDET
• Jäähdytysalue voidaan laajentaa kuivaukseen, jolloin kuivausteho nousee 25% 
• Ilmakoteloiden eristys säästää kuivauskuluja merkittävästi
• Lämmönlähde on integroitu ilmakotelon sisään
• Kuivauksessa oleva ilmamäärää voidaan säätää viljan mukaan
• Kuivauksen aikana viljan kosteutta seurataan reaaliaikaisesti usean anturin avulla
• Poistuvan ilman reaaliaikainen lämpötilan mittaus
• Keskusta ohjataan kosketusnäytöllä ja käyttäjän omalla kielellä



JÄLLEENMYYNTI:

www.mepu.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

MepuSuomi

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


