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MEGFELELÉS AZ IGÉNYEKNEK ÉS AZ ELVÁRÁSOKNAK

A KÍMÉLETES VÍZSZINTES SZÁLLÍTÁS
Cimbria az egyike a világ vezető ipari és mezőgazdasági 
szállítóeszköz gyártóinak.

Sok éves alapos mérnöki tapasztalat tett minket 
kompetens és megbízható szállítóvá, fókuszba állítva 
a folyamatos és pontos kalkulációját a kapacitásnak, 
kombinálva termékismerettel és a szállítandó anyaggal.

Képesek vagyunk tervezni és gyártani szállítószalagokat, 
melyek megfelelnek a vevői igényeknek és elvárásoknak.
 

A SZÁLLÍTÓSZALAG
MEGOLDÁS AZ
ÖMLESZTETT SZÁRAZ
ANYAGOK VÍZSZINTES
SZÁLLÍTÁSÁRA
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 MODULÁRIS FELÉPÍTÉS
● A moduláris felépítés azt jelenti, hogy azt a megoldást kapja ami 

megfelel az Ön felhasználási területének, valamint olyan szintű 
rugalmasságot, amely lehetővé teszi a módosítások és javítások 
kivitelezését a szállítási folyamat minimális megzavarásával. Ez nem 
csak a fenntartási költséget csökkenti, hanem minimálisra csökkenti a 
termeléskiesést.

 FORMA ÉS FUNKCIÓ
● Optimális tervezés és kivitelezés teszi a szállítószalagot egy bizton-

ságos és megbízható megoldássá. A modell változatok kombinálva 
a széleskörű tartozék skálával megfelelnek a vevői elvárásoknak, 
mialatt egyidőben teljesülnek a különböző irányelvek az egészség- és 
munkavédelem területén.

 TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
● Nagy hangsúlyt helyezünk a megfelelő tanácsadásra az 

Ügyfeleinkrészére, így ki tudják választani a megfelelő megoldást 
mind műszaki mind pénzügyi szempontból együttműködve a 
Cimbriával. Vevőink biztosak lehetnek, hogy a termék alaposan 
tesztelt és dokumentált, továbbá minden alap alkatrészt tartunk 
raktáron, amely azt jelenti, hogy gyors és hatékony szervizt tudunk 
biztosítani.

A szállítószalagokat moduláris rendszerben gyártjuk és az 
igényelt hosszban tudjuk szállítani választható kiegészítőkkel pl. 
ledobó kocsi, burkoló lemezek, olajálló heveder, több feladási 
lehetőséggel stb.. Alap felszereltségben horganyzott kivitelben 
szállítjuk.

MEGFELELÉS AZ IGÉNYEKNEK ÉS AZ ELVÁRÁSOKNAK

A Cimbria szállítószalag ideális az ömlesztett száraz anyagok 
vízszintes szállítására pl. gabona, pellet és vetőmag.
A szállítószalag teljesen önürülő, az energiafelhasználás és a 
kopás minimális. Számos modell és méret áll rendelkezésre a 
szállítandó anyag és az igényelt kapacitás függvényében.
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Cimbria szállítószalag program magába foglalja a különbözőő
modelleket melyek számos anyagnak és feladatnak felelnek meg,
különbözőő tulajdonságokkal rendelkeznek. Alap felszereltség a
horganyzott acéllemezből készült, könnyen összeszerelhető 500 -
1000 - 3000 mm hosszúságú egységek, szabadon függő görgők
az oldal síneken, összeszerelést támogató rendszer, heveder
DIN22102Y szabványnak megfelel, meghajtás történhet
hajtóműves motorral, elismert beszállítóktól az IE2 és IE3
energiaosztályban.

Továbbá a fedél beépített feladó nyílással és vályúsító
görgőkkel biztosítják a termék szóródás mentes rájuttatását,
lehetőség van több feladási pontra. A standard szállítószalag
dönthetőő 20°-ig kapacitás veszteség nélkül. A heveder
vályúsítását dupla vagy tripla görgőkkel biztosítjuk. Ez a forma
magas kapacitást biztosít a szalag szélességéhez képest. A
szállítószalag kifolyó garatja, a Cimbria Q csövezési
rendszerhez illeszkedik.

SZÁLLÍTÓSZALAG FELÉPÍTÉSE 

FESZÍTŐ RÉSZ
• a heveder egyszerű és gyors 

feszítését teszi lehetővé hagyományos 
szerszámok használatával

• domború feszítő henger biztosítja a 
központos hevederfutást

• rendelhető forgásérzékelővel és 
félrefutás érzékelővel

BEFOLYÓ TÖLCSÉR
• elősegíti a szalag szóródásmentes hatékony 

betöltését
• több befolyó tölcsér is rögzíthető egy 

szállítószalagon
• fix és mozgatható változat is elérhető

KÖZBENSŐ RÉSZEK
• modul rendszerben összeépíthető szalag 10 

méterig önhordó
• állítható magasságú lábakkal látták el az 

egyszerű és gyors beépítés érdekében
• egyedi módon készítették, ami a görgők 

fokozatmentes beállítását teszi lehetővé, 
szerszám használata nélkül

• könnyen és egyszerűen összeállítható, 
masszív egyenes vonalú szállítószalag

SZÁLLÍTÓ GÖRGŐK
• szabadon függő görgők
• biztonságos heveder irányítás és termék 

kivezetés
• dupla vagy tripla görgőrendszer a szalag 

méretének függvényében
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MODULÁRIS RENDSZER 
AZ IGÉNYEKHEZ 
ILLESZTVE

TARTOZÉKOK ÉS TULAJDONSÁGOK
• fedőburkolat felülre vagy alulra
•  beépített szalagmérleg
•  forgásérzékelő
•  heveder félrefutás érzékelő
•  vész stop mikro kapcsolóval
•  ATEX kivitelben is elérhető
•  súlyfeszítő a hosszú szállító szalagokhoz
•  választható tisztító kefe, mely a kiadó tölcsérbe építhető

HEVEDER
• nyitott vagy hegesztett kivitel
• rendelhető szállító bordával, megelőzve 

az anyag visszaáramlást
• zsír- és olajálló kivitel kérésre
• élelmiszer kivitelű szalag kérésre

MEGHAJTÓ RÉSZ
• speciális csőtengelyre szerelt felfűzhető 

hajtóműves motorral szerelt
• a kifolyó tölcsér csatlakozik az egyedi 

Cimbria Q-surrantó cső rendszerhez
• domború meghajtó henger biztosítja a 

központos szalagfutást
• a meghajtó dob bevonata biztosítja a 

súrlódást, ez opcionálisan rendelhető

LEDOBÓ KOCSI
• kiemelkedik a rendkívül alacsony beépítési 

magassága révén
• beépített görgőkkel rendelkezik
• motoros és kézi változatban is rendelhető
• kimagaslóan megbízható működés
• a leadásnál beépített útváltó

TARTÓ LÁBAK
• könnyen felszerelhető
• csak néhány részből áll amit szükséges 

összeszerelni
• könnyen beállítható a különböző 

dőlésszögekhez
• használható álló és függő tartáshoz
• dőlés skálája 20 fokig vagy 

3,4M/10M-ig
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TÍPUS GH

• nagy kapacitású szállító
• nagy teherbírású konstrukció
• tűzi horganyzott kivitel
• hegesztett kivitel karimás összeépítéssel
• önhordó 9 méterig
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GH belt conveyors

Kapacitás [m3/h]

TÍPUS GI

• nagy kapacitású szállító
• nagy teherbírású konstrukció
• horganyzott kivitel
• csavarozott kivitel halszem alakú csapos illesztéssel
• önhordó 6 méterig

GI650

GI800

GI1000

GI1200

0 500 1000 1500 2000

Capacity [m3/h

GI belt conveyors

Kapacitás [m3/h]

TÍPUS GT
• GT széria kétrétegű gumihevederrel szerelt szállítószalag 

Száraz ömlesztett anyagok szállítására használható
• horganyzott kivitel
• csavarozott kivitel halszem alakú csapos illesztéssel

TÍPUS GF
• GF széria egy részben zárt konstrukció az ömlesztett anyagok 

vízszintes és ferde szállítására tervezve
• a lapos profil különösen megfelelő a csöves kukorica 

kíméletesszállítására

KAPACITÁS ÉS MODELLEK
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TAPASZTALT ÉS MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ
● átfogó dokumentáció
● magas ipari minőség
● több mint 60 éves tapasztalat
● helyi képviselet 60 országban
● magas színvonalú alkatrész ellátás
● lehet önálló berendezés vagy kulcsrakész üzem része

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS
● Sérült, elhasználódott részek könnyű és gyors cseréje, a 

szállítószalag szétszerelése nélkül
● könnyű összeszerelés
● megbízható működés
● minimális karbantartás
● alacsony energia felhasználás
● minimális leállási idő= maximum profit a végfelhasználónak

ÁTFOGÓ TERMÉKPROGRAM
● ipari és mezőgazdasági ömlesztett anyagok széles skálájának 

kezelése
● testre szabott megoldások a vevői követelményeknek megfelelően
● csere alkatrészek gyors szállítása
● alap alkatrészek raktáron
● kiegészítők kiterjedt skálája minden alkalmazásra
● Az ATEX irányelvnek való teljes megfelelés
● Új termékek és megoldások folyamatos fejlesztése

ELŐNYÖK
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A/S CIMBRIA
Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com

CHH MŰSZAKI KFT
9027 Győr, Körtefa u. 4.
Ipari Park
HUNGARY 
Tel/Fax.: +36 96 527 357  
info@chh.hu
www.chh.hu

SZÁLLÍTÓSZALAG


