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CIMBRIA.COM

PRECYZYJNE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ

BEZPIECZNY TRANSPORT POZIOMY
Cimbria jest jednym z wiodących światowych producentów 
sprzętu transportowego dla produktów rolniczych i 
przemysłowych. 

Wieloletnie wszechstronne doświadczenie w branży 
inżynieryjnej sprawia, że jesteśmy kompetentnym i 
wiarygodnym dostawcą, skupiającym się na sumiennym i 
precyzyjnym dostarczaniu wydajności, 
co łączy się ze znajomością produktów lub materiałów, 
które mają być transportowane.
Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie 
zaprojektować i wyprodukować przenośniki taśmowe, 
które są w 100% zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami 
naszych klientów. 

TRANSPORT
SUCHYCH 
MATERIAŁÓW 
SYPKICH
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 BUDOWA MODUŁOWA
● Modułowa budowa oznacza, że użytkownik otrzymuje rozwiązanie 

precyzyjnie dopasowane do jego wymagań i potrzeb, którego 
poziom elastyczności pozwala na wprowadzanie zmian oraz 
napraw jednocześnie praktycznie nie zaburzając procesu transportu 
materiałów sypkich. Ma to korzystny wpływ nie tylko na koszty 
konserwacji, ale redukuje również ewentualny stracony czas produkcji 
do minimum.

 PROJEKT I FUNKCJONALNOŚĆ
● Optymalny projekt oraz konstrukcja sprawiają, że przenośniki 

taśmowe Cimbria są niezawodnym i całkowicie bezpiecznym 
rozwiązaniem. Dzięki różnorodności modeli w połączeniu z szeroką 
gamą akcesoriów, spełniają one specyficzne wymagania klientów, 
będąc jednocześnie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
gwarantującymi bezpieczeństwo i higienę pracy osób obsługujących 
nasze przenośniki.

 SERWIS
● Kładziemy duży nacisk na udzielanie klientom właściwych porad, aby 

mogli wybrać najlepsze rozwiązanie - zarówno pod względem technic-
znym, jak i finansowym - we współpracy z firmą Cimbria. Nasi klienci 
zawsze mogą być pewni, że produkt został dokładnie przetestowany 
i udokumentowany. Co więcej, wszystkie standardowe komponenty 
posiadamy zawsze w magazynie, co oznacza, że możemy zapewnić 
szybką i wydajną obsługę naszych klientów.

Przenośniki taśmowe sś wykonane w sposób modułowy, dlatego teś 
istnieje mośliwośś dostarczenia dokładnej długości wymaganej przez 
klienta. Ponadto, na śyczenie, mogś byś one doposaśone w opcje 
dodatkowe, jak: wózek rozładowczy, pokrywś dolnś oraz górnś, 
olejoodpornś taśmś, wiele sekcji wlotowych itp. 
W standardzie dostarczamy ocynkowany przenośnik taśmowy.

PRECYZYJNE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ

Przenośniki taśmowe Cimbria doskonale nadajś siś do bardzo 
delikatnego transportu poziomego towarów sypkich, takich jak np.: 
ziarno, pelet, nasiona. Przenośniki taśmowe sś w pełni zautomaty-
zowane – samoczyszczśce siś, przy minimalnym poborze mocy oraz 
zuśyciu energii. 
W naszej ofercie dostśpne sś róśne modele oraz rozmiary, które mośna 
dobraś w zaleśności od materiałów, które majś byś transportowane 
oraz wymaganej ładowności. 
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PRZYKŁADY MATERIAŁÓW DO TRANSPORTU
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Oferta przenośników taśmowych Cimbria obejmuje modele 
skonstruowane z myślą o różnych materiałach i zadaniach, oferując 
również szereg standardowych funkcji. W standardzie obejmuje 
ona blachy ze stali ocynkowanej, łatwe do zmontowania sekcje o 
długości 500 - 1000 - 3000 mm, swobodne rolki wiszące na szynach 
bocznych, system podparcia montażu, pasy zgodne z DIN22102Y, 
stacja napędowa z wałem drążonym, silniki i przekładnie od dobrze 
znanego i uznanego dostawcy w klasach energetycznych IE2 i IE3. 
Co więcej, górna pokrywa ze zintegrowanym wlotem i rolkami 

przyjęciowymi oznacza uniknięcie wycieku produktu i daje 
możliwość dla wielu wlotów. Przenośnik taśmowy może być 
standardowo nachylony do 20 ° bez utraty wydajności. Taśma jest 
jednostką uformowaną w korytku, która biegnie na podwójnych 
lub potrójnych rolkach wsporczych. Ta forma jednostkowa daje 
dużą pojemność w porównaniu z szerokością taśmy. Przenośniki 
są dostarczane z otworem wylotowym dopasowanym do systemu 
wylotów-Q Cimbria.
 

KONSTRUKCJA PRZENOŚNIKA

STACJA NAPINAJĄCA
• zaprojektowana do łatwego i szybkiego 

napinania i wyrównania gumowej taśmy, 
przy użyciu zwykłych narzędzi

• zaprojektowana z koronkowym kołem 
napinającym, aby zapewnić prostoliniowość 
taśmy

• może zostać dostarczona z wyposażeniem 
bezpieczeństwa, takim jak czujnik prędkości 
i czujnik osiowości taśmy

SEKCJE WLOTOWE
• zapewniają efektywne wypełnianie taśmy bez 

wysypywania
• zaprojektowane tak, aby możliwy był montaż 

kilku sekcji wlotowych na jednym przenośniku 
taśmowym

• dostępne w wersji stałej bądź ruchomej

SEKCJE POŚREDNIE
• zaprojektowane w sposób zapewniający 

przenoszenie do 10 metrów
• nogi o regulowanej wysokości dla łatwego i 

stabilnego montażu
• unikalny projekt, która umożliwia płynną 

regulację zestawów rolek bez użycia narzędzi
• łatwo i solidnie montowane za pomocą 

urządzeń montażowych, zapewniając 
prawidłowe działanie przenośnika

ROLKI 
TRANSPORTUJĄCE
• rolki wolno wiszące
• zapewniają bezpieczne prowadzenie taśmy i 

produktu do wylotu
• podwójny lub potrójny system rolek w 

zależności od wielkości taśmy 



CIMBRIA  |  TRANSPORT  |  PRZENOŚNIK TAŚMOWY  |   5   | 

MODUŁOWA BUDOWA, 
KTÓRA SPEŁNI TWOJE 
OCZEKIWANIA

AKCESORIA I DODATKI
• pokrywa górna i / lub dolna
• wbudowana waga taśmowa
• czujnik prędkości
• czujnik przesunięcia taśmy
• zatrzymanie awaryjne z mikroprzełącznikiem
• części zgodne ze strefą ATEX
• stacja napinająca dla długich przenośników
• opcjonalnie zgarniak do czyszczenia może być zamontowana na wylocie

TAŚMA
• w wersji zgrzanej lub otwartej
• opcjonalnie może zostać dostarczona z 

progami zgarniającymi, które mają za zadanie 
zapobiegać cofaniu się materiału

• olejo-, tłuszczoodporna na specjalne 
zamówienie

• opcjonalnie taśma klasy spożywczej

STACJA NAPĘDZAJĄCA
• dostarczana z wydajną przekładnią z wałem 

drążonym ze standardowym silnikiem
• wylot pasuje do unikalnego systemu 

Q-wylotowego Cimbria
• zaprojektowana z koronkowym kołem 

napinającym, aby zapewnić liniowość taśmy 
• Opcjonalnie otulina bębna napędowego, aby 

zapewnić wystarczające tarcie

WÓZEK ROZŁADOWCZY
• wyróżnia się niesamowicie niewielką 

wysokością konstrukcji
• wbudowane koła
• dostępny w wersji elektrycznej i ręcznej
• zaprojektowany by zachować maksimum 

bezpieczeństwa
• wbudowany rozdzielacz wylotowy

NOGI WSPORCZE
• łatwe w montażu
• złożone z niewielu komponentów które 

wymagają montażu 
• łatwa regulacja do różnych nachyleń
• może być stosowany zarówno do 

podtrzymywania stojącego, jak i wiszącego
• nachylenie w zakresie standardowym do 20 ° 

lub 3,4 M / 10 M 
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TYP GH

• przenośnik o wysokiej wydajności
• konstrukcja wysoce wytrzymała 
• ocynkowanie ogniowe 
• samonośny min. 9 m
• konstrukcja spawana z mocowaniem  kołnierzowym

GH650
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GH1400

GH1600

GH1800
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0 1000 2000 3000 4000 5000

Capacity [m3/h

GH belt conveyors

Wydajność [m3/h]

TYP GI

• przenośnik o wysokiej wydajności 
• konstrukcja wysoce wytrzymała 
• wykonanie ocynkowane
• konstrukcja śrubowana z nakładkami 
• samonośny do 6 m 
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GI1200

0 500 1000 1500 2000
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GI belt conveyors

Wydajność [m3/h]

TYP GT
• Seria GT jest wyposażona w gumową taśmę przenośnika 

składającą się z dwóch warstw. 
• Stosowane są do transportu suchego swobodnie 

przepływającego materiału 
• wykonanie ocynkowane konstrukcja śrubowana z mocowaniem 

w formie nakładki 

TYP GF
• Seria GF jest częściowo zamkniętą konstrukcją zaprojektowaną 

dla poziomego lub pochyłego transportu materiałów sypkich
• płaski profil jest w szczególności odpowiedni dla transportu 

lekkiego materiału luzem np. kukurydzy 

MODELE I OPCJE
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DOŚWIADCZONY DYSTRYBUTOR
• pełna dokumnetacja
• wysoka jakość przemysłowa
• przedstawicielstwa w 60 krajach
• ponad 60 lat doświadczenia
• produkty mogą być dostarczane jako samodzielnie lub jako część 

instalacji "pod klucz" 

KONSTRUKCJA MODUŁOWA
• łatwa i szybka wymiana w przypadku uszkodzenia lub zużytych 

części bez konieczności demontażu przenośnika 
• łatwy montaż
• niezawodne działanie
• minimum konserwacji
• niski pobór mocy
• zminimalizowany czas przestoju = zmaksymalizowany zysk dla 

użytkownika

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
• obsługuje szeroki wachlarz przemysłowych i rolniczych materiałów 

sypkich
• niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych 

wymagań klientów
• codzienna dostawa części zamiennych
• standardowe elementy w magazynie
• szeroka gama akcesoriów do wszystkich zastosowań
• pełna zgodność z dyrektywą ATEX
• ciągły rozwój nowych produktów i funkcji 

KORZYŚCI
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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

BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Puławska 481
02-844 Warszawa, Polska 
Tel.: +48 228582003
Fax: +48 228582005
e-mail: info@buttimer.pl
www.buttimer.pl

PRZENOŚNIK 
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