NORIJAS UN
TRANSPORTIERI

PLAŠS

NORIJU UN TRANSPORTIERU KLĀSTS

Uzticams risinājums nepārtrauktai darbībai
Mepu plašais transportieru un noriju klāsts ir rūpīgi izstrādāts, lai
apmierinātu dažādas jaudas un automatizācijas prasības. Transportieru un
noriju kvalitāte atbilst pārējo Mepu graudu kaltēšanas produktu kvalitātei.
Tas ļauj pilnībā apmierināt pat visprasīgāko klientu vajadzības.
Mepu transportieru un noriju diapazons ir tik plašs, ka var izvēlēties
atbilstošu aprīkojumu gan mazām un vidējām saimniecībām, kā arī lielajām
saimniecībām un ražotnēm.
Visi transportēšanas produkti ir izgatavoti no cinkota tērauda. Tie ir ideāli
piemēroti lietošanai ārpus telpām.

Mepu elevatori 60 - 90t
Pacēlāji no cinkota tērauda nogādā graudus
ātri un precīzi. Pie pacēlāja augšējās daļas
ass piestiprinātais motors nodrošina palaišanu
neatkarīgi no apstākļiem.
Elevatoram ir viegli veikt apkopes un tīrīt.
Augšdaļā ir noņemama lūka un apakšējās daļas
sānos ir lielas tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas ierīce,
kas piestiprināta augšējai daļai, attīra graudus no
putekļiem.
Īpašais ķīļveida elevatora kājas dizains nodrošina
to, ka kausiņi vienmēr tiek maksimāli piepildīti.

L sērijas 30 - 60t
L sērijas iekārtas ir piemērotas
nelielām saimniecībām, kurās
graudu pārstrāde koncentrējas ražas
novākšanas laikā (glabāšanas ietilpība
ir mazāka par 3000 tonnām). Iekārtu
ražība: no 30 līdz 60 tonnām stundā.

I sērijas 40 - 120t
I sērijas iekārtas ir paredzētas vidējām
un lielām saimniecībām, kā arī
graudu kaltēšanas uzņēmumiem un
komerciālajiem graudu kompleksiem
(glabāšanas kapacitāte gada laikā ir
mazāka par 30 000t - 50 000t). Iekārtu
ražība ir no 40 līdz 120 tonnām stundā.

H sērijas 60 - 600t
H sērijas iekārtas ir paredzētas
lielajām saimniecībām un
kompleksiem, kas darbojas katru
dienu un nepārtraukti. Šī sērija
atbilst industriālās lauksaimniecības
uzņēmējdarbības vajadzībām. Iekārtu
ražība ir no 60 līdz 600 tonnām stundā.

SAZINIETIES AR MUMS!
Izplānosim Jūsu projektu kopā.

www.mepu.com

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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