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ДЛЯ ДБАЙЛИВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Компанія Кімбрія є одним з провідних світових виробників 
транспортного обладнання для сільськогосподарської та
промислової продукції.

Багаторічний інженерний досвід робить нас компетентним і 
надійним постачальником, який фокусується на правильному 
і точному розрахунку продуктивності в поєднанні з глибоким 
знанням продуктів і матеріалів, що транспортуються.

Це дозволяє нам проектувати і виготовляти стрічкові конвеєри 
відповідно до вимог і очікувань замовника.

РІШЕННЯ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
СУХИХ СИПКИХ 
МАТЕРІАЛІВ
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МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Модульна конструкція дозволяє користувачеві отримати точне рішення, 
відповідне практичного використання. Високий рівень гнучкості дозволяє 
виконувати зміну конструкції і ремонт з мінімальним перериванням процесу 
транспортування. Завдяки цьому збільшується рентабельність і мінімізується 
час простою.

ФОРМА І ФУНКЦІОНУВАННЯ
Завдяки модульній конструкції і ергономічному дизайну стрічкові конвеєри є 
надійним і безпечним рішенням. Комбінування різних моделей і безлічі опцій 
дозволяє відповідати вимогам замовника та чинним нормам і директивам, що 
стосуються здоров'я і безпеки людей, що працюють на даному обладнанні.

ПІДТРИМКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Одним з пріоритетних напрямків компанії Кімбрія є надання клієнтам технічної 
консультації та допомоги у виборі оптимального рішення, як в технічному, так 
і в фінансовому відношенні. Наші замовники можуть завжди бути впевнені, що 
обладнання повністю протестоване і документально оформлено. Більш того, всі 
стандартні компоненти завжди є в наявності у нас на складі, що дозволяє нам 
здійснювати швидке і ефективне обслуговування наших клієнтів.

Стрічкові конвеєри мають модульну конструкцію і можуть постачатися 
необхідної довжини та з додатковим обладнанням, таким як 
розвантажувальний візок, верхній і нижній кожухи, маслостійка стрічка, 
численні приймальні пристрої і т.д. Оцинковане виконання є стандартним 
для наших стрічкових конвеєрів.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ І ОЧІКУВАННЯМ

Стрічкові конвеєри Кімбрія ідеально підходять для дбайливого 
горизонтального транспортування сипучих матеріалів, таких як зерно, 
гранули та насіння. Стрічкові конвеєри є повністю самозачисні, мають низьке 
споживання електроенергії і піддаються мінімальному зносу. Залежно від 
матеріалів, що транспортуються, і необхідної продуктивності існують різні 
моделі і розміри стрічкових конвеєрів.
 

МІНЕРАЛИ

ГРАНУЛИ

БІЛИЙ РИС

ЗЕРНО

ПЕЛЕТИ

ДОБРИВА

ДЕРЕВНА 
СТРУЖКА

КУКУРУДЗА

СОНЯШНИК

НАСІННЯ
ЗЕЛЕНА

КАВА

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ

КАЧАНИ 
КУКУРУДЗИ
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Модельний ряд стрічкових конвеєрів компанії Кімбрія складається з 
моделей, призначених для роботи з різноманітними матеріалами і для 
різноманітних цілей. Всі моделі мають ряд стандартних комплектуючих. 
Стандартні комплектуючі включають оцинковані сталеві листи, секції 
довжиною 500-1000-3000 мм, які легко монтуються, підвішені ролики на 
бічних напрямних, кріпильну систему, стрічки відповідно до DIN22102Y, 
приводну станцію з двигуном на полом валу, мотори і редуктори відомих і 
надійних постачальників з класом енергоспоживання IE2 і IE3.
 

Більш того, верхня кришка з інтегрованим приймальним пристроєм і 
роликами, що підтримують стрічку, захищає від просипання продукту і 
дає можливість установки декількох приймальних пристроїв. Стандартна 
конструкція стрічкового конвеєра включає в себе похиле виконання до 
20° без втрати продуктивності. Стрічка в формі жолоба на подвійних або 
потрійних опорних роликах. Дане виконання дає високу продуктивність 
по відношенню до ширини стрічки. Конвеєри постачаються з 
розвантажувальним патрубком, що відповідає системі трубопроводів 
Кімбрія з квадратним перетином.
 

КОНСТРУКЦІЯ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ

НАТЯЖНА СТАНЦІЯ
• спроектована для легкого і швидкого 

натягування і вирівнювання стрічки 
конвеєра за допомогою стандартних 
інструментів

• обладнана натяжним роликом для 
забезпечення прямого ходу стрічки

• може постачатися з захисними 
засобами, такими як датчик швидкості і 
датчик сходу стрічки

ПРИЙМАЛЬНІ ХОПЕРИ
• забезпечують ефективне заповнення стрічки 

без просипання продукту
• спроектовані з можливістю встановлення 

декількох приймальних хоперів на один 
стрічковий конвеєр

• наявні стаціонарні та пересувні варіанти

ПРОМІЖНІ СЕКЦІЇ
• самонесуча конструкція довжиною до 10 

метрів
• опори з регульованою висотою для простого і 

надійного монтажу
• унікальний дизайн, що дозволяє плавно 

регулювати ролики без використання 
інструментів

• просте і надійне складання монтажним 
обладнанням

ОПОРНІ РОЛИКИ
• вільно підвішені ролики
• забезпечують правильний напрямок стрічки і 

рух продукту до розвантажувального пристрою
• подвійна або потрійна роликова система в 

залежності від розміру стрічки
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МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
АДАПТОВАНА ПІД 
ВАШІ ПОТРЕБИ

ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
• захисні кожухи зверху і / або знизу
• вбудовані ваги
• датчик швидкості
• датчик сходу стрічки
• пристрій аварійної зупинки з мікровимикачем
• компоненти, сертифіковані для зони ATEX
• станція з гравітаційним натяжінням для довгих конвеєрів
• опціонально може бути встановлена щітка для очищення в 

розвантажувальному пристрої

СТРІЧКА
• відкрите або зварне виконання
• опціонально може постачатися з 

ребрами для запобігання руху продукту 
в зворотньому напрямку

• масло / жиростійкі стрічки за запитом
• опція - стрічка для харчових продуктів

ПРИВОДНА СТАНЦІЯ
• постачається з ефективним стандартним 

мотор-редуктором на полом валу
• розвантажувальний пристрій сумісний 

з унікальною системою трубопроводів 
квадратного перетину Кімбрія

• спроектована з опуклим приводним 
шківом для прямого руху стрічки

• обшивка приводного барабану для 
забезпечення достатнього зчеплення 
може додаватися опціонально

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНЫЙ 
ВІЗОК
• низька габаритна висота
• інтегровані колеса
• версії моторизованого і ручного 

позиціонування
• спроектована з урахуванням максимальної 

безпеки
• вбудований 2-ходовий клапан в 

розвантажувальному пристрої

ОПОРИ
• легко монтуються
• складається тільки з декількох 

компонентів, які потребують складання
• легко регулюються під різні нахили
• можуть використовуватися для 

підлогового і підвісного кріплення
• нахил в стандартному діапазоні до 20° 

або 3.4 M/10 M
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ТИП GH

●	 конвеєр	високої	продуктивності
●	 конструкція	для	важкого	режиму	роботи
●	 гаряче	цинкування	зануренням
●	 зварна	конструкція	з	фланцевими	з'єднаннями
●	 самонесуча	конструкція	довжиною	мін.	9	м

GH650

GH800

GH1000

GH1400

GH1600

GH1800

GH1200

0 1000 2000 3000 4000 5000

Capacity [m3/h

GH belt conveyors

Продуктивність [м3/год]

ТИП GI

●	 конвеєр	високої	продуктивності
●	 конструкція	для	важкого	режиму	роботи
●	 оцинковане	виконання
●	 болтова	конструкція	зі	стиковими	накладками
●	 самонесуча	конструкція	довжиною	до	6	м

GI650
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GI1000

GI1200

0 500 1000 1500 2000

Capacity [m3/h

GI belt conveyors

Продуктивність [м3/год]

ТИП GT

●	 серія	GT	оснащується	двошаровою	гумовою	конвеєрною	
стрічкою,	яка	призначена	для	транспортування	сухого	
сипкого	матеріалу

●	 оцинковане	виконання
●	 болтова	конструкція	зі	стиковими	накладками

ТИП GF

● серія GF є частково закритою конструкцією, призначеною для 
горизонтального або похилого транспортування сипких матеріалів

● плаский профіль особливо підходить для дбайливого 
транспортування нещільного матеріалу, такого як качани кукурудзи

МОДЕЛІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ
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0 50 100 150 200 250 300
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ДОСВІДЧЕНИЙ І НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

•	 вичерпна	документація
•	 висока	промислова	якість
•	 компанія	представлена	в	60	країнах
•	 більше	60	років	досвіду
•	 можуть	постачатися	як	окреме	обладнання	або	частина	комплексного	

проекту

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

•	 легка	і	швидка	заміна	в	разі	пошкодження	або	зносу	компонентів	без	
демонтажу	всього	конвеєра

•	 легко	збирається
•	 надійний	в	експлуатації
•	 мінімальне	технічне	обслуговування
•	 низьке	енергоспоживання
•	 мінімальний	час	простою
=	максимальна	вигода	для	кінцевого	користувача

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ВИРОБУ

•	 для	транспортування	будь-яких	промислових	і	сільськогосподарських	
сухих	сипких	матеріалів

•	 індивідуальні	рішення	під	конкретні	вимоги	замовника
•	 повсякденне	постачання	запасних	частин
•	 наявність	стандартних	деталей	на	складі
•	 широкий	асортимент	комплектуючих
•	 повна	відповідність	Директиві	ATEX
 

ПЕРЕВАГИ
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ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ РАЗОМ

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
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