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WHEATHEART GLIEMEŽTRANSPORTIERI
– DROŠA UN EFEKTĪVA GRAUDU PĀRVIETOŠANA

Graudu īpašības vienmēr ietekmē 
gliemežtransportiera veiktspēju. 
Norādītā jauda ir pārbaudīta ar sausiem 
kviešiem (750kg / m3) 15° leņķī, ar 
85% izlādes jaudu. Ja leņķis palielinās 
līdz 30 grādiem, jauda samazinās 
par 20 - 25%. Ja leņķis palielinās 
līdz 45 grādiem, jauda samazinās 
par 35 - 40%. Pārvietojot graudus ar 
gliemežtransportieri, tie var tikt bojāti 
vai sasmalcināti. Gliemežtransportieri ir 
paredzēts izmantot augošā leņķī.

Transportiera
jauda UT: 

6” = 43 t / h 
8” = 81 t / h 

10” = 114 t / h

Transportiera 
jauda WHR: 
8” = 81 t / h 

10” = 130 t / h

WHEATHEART gliemežtransportieris ir graudu pārvietošanas transportieris, kura 
efektivitāti un izcilu uzticamību ekspluatācijā nodrošina tā konstrukcijas vienkāršība. 
Gliemežtransportieris ir paredzēts profesionālai lietošanai un ir ideāli piemērots 
ilgstošai nepārtrauktai lietošanai graudu torņu uzpildes un iztukšošanas nolūkā.

Gliemežtransportieru WHEATHEART 6”, 8” un 10” pieejamais garums ir sākot no 
5 līdz 18,5 m ar soli 1,5 m. WHEATHEART izturīgie un ilgai lietošanai paredzētie 
gliemežtransportieri izgatavoti vienā no lielākajām šīs jomas rūpnīcām.

Standarta komplektācijā ietilpst gliemežtransportiera caurule ar motoru, gultņiem, 
adapteri padeves daudzuma regulēšanai

Wheatheart gliemežtransportieris uz riteņiem

WHEATHEART (WHR) gliemežtransportieri ir 
aprīkoti ar lieliem riteņiem un izturīgu atbalsta 
rāmi. Pateicoties to lielajai jaudai, transportieri ir 
lieliski piemēroti plakangrīdas un konusveida torņu 
uzpildīšanai un iztukšošanai. Jaudīgs un uzticams 
gliemežtransportieris ļauj viegli un ātri pārvietot 
būtisku graudu apjomu.

WHEATHEART (WHR) gliemežtransportieru pieejamie 
izmēri ir 8”, 10”, un pēc pieprasījuma 13”. Tos var 
darbināt ar elektromotoru vai traktoru. Transportieru 
garums ir no 9,4 līdz 21,6 metriem. Ārējās caurules un 
rāmis ir nokrāsoti ar pulvera pārklājumu.



WHEATHEART GLIEMEŽTRANSPORTIERI
– DROŠA UN EFEKTĪVA GRAUDU PĀRVIETOŠANA

200mm / 250mm augšējais plastmasas izlādes 
pagarinājums

Ievade ar 5° atverēm, manuāls šīberis

Papildus aprīkojums:

Plastikāta piltuve Izlādes caurules

Balstu konstrukcijas, 200mm / 250mm augšējais plastmasas 
izlādes pagarinājums, attālinātā padeves vadība

Piltuve, 160mm / 200mm savienojums ar torni
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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.


