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K SERIJOS MOBILIOS DŽIOVYKLOS
– EKONOMIŠKAM IR NAŠIAM GRŪDŲ DŽIOVINIMUI

K serijos Mepu džiovyklos yra ekonomiškos, našios, greitai įrengiamos su karšto oro 
grūdų džiovinimo sekcijomis. Džiovyklos lengvai perkeliamos iš vienos darbo vietos į kitą.

K serijos mobilią džiovyklą sudaro džiovinimo sekcijos, elevatorius, pirminio valymo 
įrenginys, katilas, ritinėlių tipo dozavimo mechanizmas ir konusinė apatinė dalis.

Efektyvios esant sunkioms sąlygoms

Aukšto technologinio lygio džiovyklos turi tolygų džiovinimo efektyvumą ir esant 
sunkioms sąlygoms ar ypač drėgniems grūdams. Šios džiovyklos tinka džiovinti tiek 
įvairius grūdus, tiek smulkias sėklas. Dozavimo mechanizmas reguliuojamas dažnio 
keitiklio pagalba.

K serijos džiovyklos daug dešimtmečių sėkmingai parduodamos ne tik Suomijoje, bet 
is už jos ribų, dažnai jos dirba sąlygomis, sunkesnėmis nei Suomijoje.



Modelis M 180k M 205k M 240k M 275k M 300k M 365k M 420k

Plotis (transportavimo / 
darbinis) [m]

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

3,14 / 
3,87

Transportavimo ilgis [m] 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23

Transportavimo aukštis [m] 4,25 4,25 4,25 3,85 3,85 3,85 3,85

Darbinis ilgis (maks / min) [m] 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85

Įrenginio aukštis (iki stogo) [m] 4,3 / 4,6 4,8 / 5,1 5,5 / 5,8 6,3 6,8 8 / 9,7 9,7

Norijos aukštis [m] 8,25 8,75 9,5 10 10,5 11,75 13,5

Grūdų talpa [m3] 16,3 18,4 21,6 25,1 27,2 33,9 39,4

Įrenginio svoris [t] 5 6 7 7,5 8 8,5 9,4

Rekomenduojami šildymo 
katilai [kW] 250 / 310 250 / 400 310 / 400 400 500 500 500

Saugiklis, standartinei 
komplektacijai [A] 25 32 32 32 50 50 50

Elektros galia, standartinei 
komplektacijai [kW]

11 / 
17.75

15 / 
17.75 21.25 22 25.55 26.55 27.55

M 420k

Greitai įrengiamos be papildomų išlaidų

Mobilių džiovyklų privalumai - tai nedidelė įrangos kaina, greitas paleidimas, 
džiovinimo efektyvumas, nedidelis įrangos aukštis.

Grūdų tūris skaičiuotas esant 18% drėgnumui. Esant didesniam drėgnumui, 
užpildymo tūriai dėl plėtimosi efekto mažesni. Reikšmės teorinės, jos nežymiai 

gali skirtis priklausomai nuo aplinkos parametrų ir javų savybių.



GAMINIO SĄVYBĖS 

1. Elevatorius

Galingas Skandia kaušinis 60 t / val elevatorius - tylus, 
patikimas. Tiesioginė pavara, našiam ir švelniam grūdų 
perkrovimui.

2. Pirminis valymas, skleistuvas, apatinis ištraukimo 
ventiliatorius

Visi modeliai aprūpinti didelio našumo tiesioginės pavaros 
pirminiu valymu. Skleistuvo diskas tolygiai paskleidžia grūdus 
džiovykloje. Apatinis ventiliatorius pašalina dulkes ir drėgmę.

3. Pavyzdžių paėmimas

Pavyzdžių paėmimo vieta leidžia kontroliuoti džiovinimo 
procesą.

4. Oro išmetimo kanalai

Modeliams M 180k - M 205k kanalų diametras Ø500mm, 
modeliams M 240k - M 420k kanalų diametras Ø630mm.

5. Grūdų bunkeris

Grūdai šildomi plečiasi. Vėliau grūdams džiūstant, jų tūris 
mažėja. Grūdų bunkerio dydis taip parinktas, kad atitiktų 
grūdų tūrį bet kokiomis sąlygomis. Pagamintas iš karštu 
būdu cinkuoto plieno lakštų.

6. Džiovinimo sekcijos

Džiovinimo sekcijos yra taip vadinamos “smailaus” sijų 
tipo sekcijos, kurios yra lygiagrečios vienai kitai. Karštas 
oras paduodamas į centrinę dalį tarp sekcijų, sumažinant 
šilumos nuostolius. Standartiškai džiovyklos turi sklendes, 
kad būtų galima džiovinti nepilnai užpildytą džiovyklą. Visa 
džiovinimo sekcijų struktūra iš cinkuoto plieno.

KAUŠINIS 
ELEVATORIUS

ORO IŠMETIMO KANALAI

TOLYGUS UŽPILDYMAS 
SKLEISTUVO PAGALBA

PAVYZDŽIŲ PAĖMIMAS 
IR APATINIS DANGTIS

1.

2.

3.

8.

4.



• Didelis skirtingų priėmimo duobių pasirinkimas
• Svarstyklės
• GSM sąsaja
• Kanaliniai ištraukimo ventiliatoriai
• Mechaniniai arba elektra valdomi 2-, 3-, 6-, ir 8- 

krypčių elevatoriaus skirstytuvai
• Elevatoriaus apžiūros aikštelė ir kopėčios
• Galimybė rinktis didesnės talpos bunkerį
• Laiptelių prailginimas

PAPILDOMA ĮRANGA

7. Dozavimo - padavimo mechanizmas

Visi modeliai aprūpinti reguliuojamo greičio dozavimo 
ritinėliais su papildomomis sklendėmis. Didelio kampo 
dozavimo konusai užtikrina tolygią ir patikimą grūdų 
cirkuliaciją bet kokiomis sąlygomis. Džiovyklos tinkamos 
džiovinti ir smulkias sėklas.

8. Apatinis konusas

Nuožulnios apatinio konuso sienelės užtikrina grūdų 
byrėjimą bet kokiomis sąlygomis. Ištraukimo ventiliatorius 
pašalina dulkes ir susikaupusią drėgmę. Grūdai byra ant 
apatinio sragtinio stransporterio, kuris lengvai išvalomas 
atidarius dangtį.

9. Šildymo katilai ir elektros įranga

Energiją taupančių Mepu katilų galingumas - nuo 210 iki 
500kW. Pakankamai šilumos ir oro srauto net sudėtingomis 
sąlygomis. Elektros įranga ir automatikos sistemos 
sumontuotos gamykloje. Džiovinimo procesą tiksliai 
kontroliuoja elektroniniai termostatai. Prijunkite elektros 
kabelį, kuro žarneles ir džiovykla parengta darbui. Grūdų 
cirkuliacijos greitis reguliuojamas belaipsniškai dažnio 
keitiklio pagalba.

10. Rėmas

Visį įrengimai sumontuoti ant tvirtų sijų rėmo. Esant 
būtinybei, džiovykla gali būti perkelta į kitą vietą. 
Naudojant džiovyklą, atraminės kojos (standartinė įranga) 
turi būti nuleistos. Vilkimo sija lengvai nuimama, taupoma 
vieta.

CINKUOTOS DŽIOVINIMO SEKCIJOS

DOZAVIMO - PADAVIMO 
MECHANIZMAS

RĖMAS

ŠILDYMO KATILAI IR 
ELEKTROS ĮRANGA

6.

7.

9.

10.



SUSISIEKITE SU MUMIS!
Suplanuokime Jūsų pirkinį kartu.

www.mepu.com

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

www.mepu.com

Mepu Ltd pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir 
kainas. Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai 

tiekiami. Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, 
neįeinančių į standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys 

yra informacinio pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.


