
C+ -SERIEN

KONTINUERLIGE TØRKER



FOR NORDISKE FORHOLD

C+ -kontinuerlige tørker er høyteknologisk utstyr som takler forkorn og såkorn så 
vel som oljefrø. C+ tørkene er konstruert for stabil og kraftfull drift gjennom hele 
tørkeperioden, selv under strenge klimatiske forhold.

Med C+ kan du tørke alle typer korn, belgvekster, soya, solsikke, sennep, valmue og 
annet. Som brensel kan du benytte gass eller olje.

Tilgjengelig tilleggsutstyr er lyddemping, GSM alarm, SMS styring og mye mer.

C+ -SERIEN KONTINUERLIGE TØRKER
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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

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

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

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

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

Kornvolum [m3] 38 52 71 123 246 339

Tørkens høyde [m] 12,6 15,9 19,9 18,0 22,0 24,0

Uyetemperatur 10°C gr. og relativ luftfuktighet 70%.

Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold 
øker kornet › fyllvolumet er lavere. Verdiene er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale 
forhold og egenskapene til kornet.

PRODUKTEGENSKAPER
• Sentrifugalvifte med støvoppsamler og spjell for returluft.
• Mulighet for å bruke kjølesonen til tørking, noe som øker kapasiteten med 25%.
• Isolerte varmluftkanaler som sparer betydelige mengder drivstoff.
• Serviceplattform for luftviftene.
• Varmekilden er en integrert del av tørkens varmluftkanal.
• Justering av luftstrømmen etter type korn.
• Instrument som kontinuerlig viser kornets fuktighet under hele tørke og 

avkjølingsprosessen.
• Kontinuerlig overvåkning av temperaturen på utløpsluften.
• Touch skjerm med PLC enhet for total prosesskontroll på ditt eget språk.



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.


