
Suszarnie przewoźne 
Mecmar



 Wyposażenie standardowe:
- palnik Riello
- pogrubione zwoje ślimaka centralnego
- cichy wentylator osiowy
- wał przekaźnika mocy 540 obr/min
- prądnica zasilająca szafę sterującą
- grawitacyjny system czyszczenia ziarna  
   z wymiennymi sitami
- mocne podwozie transportowe
- regulacja ilości zasypywanego ziarna
- mieszadła zapobiegające zawieszaniu się  
   ziarna w suszarni

-łatwy i szybki montaż i demontaż suszarni do pracy    
  i transportu
- sita ze stali INOX

 Wyposażenie dodatkowe:
- czujnik obrotu
- zespół napędu elektrycznego
- palnik gazowy
- separator zanieczyszczeń lekkich z cyklonem
- dach
-centralne smarowanie

dżwignie do sprzęgieł wentylatora  
i kosza zasypowego

przekładnia do składania  
ślimaka centrlanegootwór do pobierania prób ziarna

przekładnia kątowa ślimaka centralnego filtr paliwa

regulacja separatora zanieczyszczeń 
lekkich

centrlany punkt smarny

grawitacyjny system  
czyszczenia ziarna

sita wewnętrzne i zewnętrzne 
ze stali INOX dwufunkcyjny  napęd

cichy wentylator osiowy

cyklon

silnik aspiracji

stopy z przekładnią do ustawienia 
poziomu suszarni

kosz zasypowy pogrubione zwoje ślimaka  
centralnego 

szafa  sterująca

Mecmar Group to jeden z największych producentów suszarni przewoźnych do ziarna zbóż i kukurydzy na świecie,  
produkujący maszyny od ponad 30 lat.

Fabryka położona jest w północno-wschodniej części Włoch, w prowincji Werona i posiada 15  000 m² budynków  
produkcyjno-magazynowych, w skład których wchodzą działy projektowania, obróbki stalowej, montażu, lakiernia i ma-
gazyn elementów maszyn.

Aby zagwarantować jakość, wydajność i trwałość suszarni, stała kontrola jakości odbywa się na wszystkich etapach pro-
dukcji, począwszy od projektowania a skończywszy na załadunku gotowego produktu do transportu.

Suszarnie produkowane są seryjnie z gotowych przygotowanych wcześniej elementów, dzięki czemu oferujemy krótkie 
terminy realizacji zamówień. W przypadku dostaw suszarni z magazynu Agripak, dostawa może być natychmiastowa.

W ofercie firmy Mecmar dostępne są modele o pojemności od 10 do 102 m³ i wydajności dobowej dla kukurydzy od 28 do 
230 ton na dobę. Suszarnie mogą być wyposażone w palniki olejowe firmy Riello lub w palniki gazowe ze zintegrowanym 
parownikiem. Wszystkie modele z palnikiem olejowym mogą być wyposażone w pełny wymiennik ciepła.

Mecmar to firma dbająca o detale i jakość produkowanych przez siebie urządzeń. Suszarnie produkowane są z najwyższej 
jakości materiałów i charakteryzują się solidną budową. Wszystkie sita zarówno komory zewnętrznej jak i wewnętrznej 
oraz blachy znajdujące się w środku zespołu grzewczego  wykonane są ze stali Inox. 

01 stopy z przekładnią do ustawienia    
     poziomu suszarni
02 cichy wentylator osiowy
03 elektroniczne termostaty
04 regulator cyklu pracy palnika
05 palnik olejowy Rielo
06 komora spalania
07 podpory ślimaka centralnego
08 dwuzadaniowa głowica-rozładunek,  
     cyrkulacja
09 sita ze stali INOX
10 grawitacyjny system czyszczenia  
      ziarna
11 przekładnia do unoszenia kosza  
      zasypowego
12 przekładnia do unoszenia ślimaka  
     centralnego
13 przekładnia do wysuwania sit
14 kosz zasypowy
15 poziomica
16 właz inspekcyjny
17 przekładnia kątowa ślimaka  
     centralnego
18 ślimak centralny
19 przekładnia mieszadła dwuramiennego
20 mieszadło dwuramienne
21 punkt smarny
22 otwór do pobierania prób ziarna
23 sprzęgło ślimaka załadowczego
24 trójfazowy generator 
25 zbiornik paliwa
26 sprzęgło wentylatora głównego

Schemat działania 
suszarni Mecmar



Zalety
Mecmar inwestuje w badania i rozwój technologiczny 
swoich produktów tak aby spełnić najwyższe oczekiwania 
swoich klientów.

Obecnie produkty Mecmar wyznaczają standardy jakości 
wśród producentów suszarni przewoźnych w Europie i na 
świecie. Suszarnie Mecmar są łatwe w obsłudze, ekolo-
giczne i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Suszarnie pracują z niskim natężeniem hałasu, wszystkie 
dźwignie i sprzęgła umieszczone są w jednym miejscu. 
Ustawianie suszarni z pozycji transportowej do roboczej 
lub odwrotnie może być wykonywane przez jedną osobę 
przy użyciu korb z przekładniami.  Suszarnie standardowo 
wyposażone są w centralny port smarowniczy. 

Utrata ciepła przez komorę spalania jest niewielka, zew- 
nętrzny płaszcz pieca jest zimny a całe ciepło wykorzy-
stane do suszenia. Umiejscowienie wentylatora przed 
komorą spalania zapewnia stały pobór energii.   

Wszystkie elementy suszarni pracujące w wilgotnym 
otoczeniu są galwanizowane lub wykonane ze stali Inox.  
Ruchome części suszarń są osłonięte, w przypadku  
zatrzymania się wentylatora automatycznie wyłącza się 
palnik. Szafa suszarni wyposażona jest w awaryjny wy-
łącznik prądu.

Suszarnie Mecmar mogą być podłączone do zespołów 
grzewczych na paliwa stałe i bio-paliwa takie jak węgiel,  
słoma lub pelet 

Agripak Sp. z o. o. Sp. k. 
Stary Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki
NIP: 838 178 83 99, Regon: 141040993, KRS: 0000458461
tel./fax. 46 856 73 82, tel. 46 892 17 17  
e-mail: biuro@agripak.pl, www.agripak.pl

SERWIS

Model Pojemność 
m3/t  

Zapotrzebowanie 
mocy ciągnika/ 

silnik elektryczny

CPT 7/61F 10/7.5 40 28 30/22

STR 9/87F 12/9 50 35 50/30

FSN 12/110/F 16/12 80 48 50/30

FSN 15/138/T 20/15 100 60 65/30

D 20/147/T2 27/19.5 115 75 75/45

SSI 25/203/T2 33/24 140 90 90/55

S 34/255/T 42,5/30 190 110 100/75

S 43/340/T2 58/42 270 130 120/75

S 55/420/F 74/53.5 300 170 160/100

F 75/570 102/75 350 230 175/120

SUSZARNIA MECMAR
Wydajność t/24h

pszenica kukurydza

* w ofercie dostępne są również inne modele

Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące

pakowaczki • rozpakowywaczki • usługi • rękawy foliowe 
suszarnie • wynajem suszarni • zbieracze kamieni


