
C+ -SERIEN

KONTINUERLIGA 
TORKAR



FÖR NORDLIGA FÖRHÅLLANDEN

C+ -torkar med kontinuerligt flöde är en högteknologisk utrustning som tillåter 
dig att arbeta i torkläge från foderspannmål till utsäde såväl som småkorniga 
oljeväxter. C+ -torkar är konstruerade för stabilt, kraftfull drift under hela 
torkperioden, även i de stränga klimatförhållandena i norr.

Med C+ kan lätt torka vete, majs, korn (malt), canola, durra, baljväxter, solros, 
sojabönor, senap, vallmo och andra grödor. Som bränsle till torken kan du använda 
naturgas, gas i vätskeform eller dieselbränsle. Ytterligare tillval är tillgängliga 
såsom ett system för sänkt bullernivå, GSM-larm, SMS-styrning och mycket mer.

C+ -SERIEN KONTINUERLIGA TORKAR
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Majs 110°С 20 – 15% [t / h] 11 19 26 41 86 122

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

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

Vete 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

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

Spannmålsvolym [m3] 38 52 71 123 246 339

Maskineriets höjd [m] 12,6 15,9 19,9 18,0 22,0 24,0

Utomhuslufttemperatur 10°C och en relativ fuktighet på 70%.

Spannmålsvolym beräknat med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning i högre fuktprocenter, expanderar 
spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena i tabellen är teoretiskt beräknade och kan variera 
beroende på lokala förhållanden och spannmålets egenskaper.

PRODUKTEGENSKAPER
• Möjlighet att använda kylzonen för torkning vilket höjer torkens kapacitet med 25%
• Värmekällan som en integrerad del av torkens huvudluftkanal
• Justering av luftflödet kan ske avhängigt typen spannmål
• Försedd med anordning för realtidskontroll av spannmålets fukthalt under hela 

tork- och avsvalningsprocesserna
• Realtidsövervakning av utloppsluftens temperatur
• Pekskärm med PLC-enhet för total processkontroll på ditt eget språk
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KONTAKTA OSS!

Mepu Oy förbehåller sig rätten att ändra utbudet av levererade produkter (dvs, modell, färg, 
tillval(tillbehör och pris) utan föregående meddelande. Produktens standardleveranskan variera med 
marknadsföringsområde. Var god bekräfta produktleveransens innehåll med din Mepu återförsäljare. 

Illustrationerna i denna prislista och andra publikationer kan inkludera tillbehör som inte ingår i 
standardleveransen. Prestandatabellerna är indikativa.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


