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ДБАЙЛИВЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ
СУХИХ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

Компанія Кімбрія є одним з провідних виробників транспортного 
обладнання для сільськогосподарської та промислової продукції.

Норії компанії Кімбрія постачаються по всьому світу або як окреме 
обладнання, або як частина комплектного проекту як сполучна ланка для 
забезпечення чіткої роботи промислових ліній.

Відмінною рисою ковшових норій компанії Кімбрія є тривалий термін 
служби, надійність і безпека в експлуатації і низьке енергоспоживання 
при порівняно високій продуктивності.

ІДЕАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
СУХИХ СИПКИХ 
МАТЕРІАЛІВ



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Модульна конструкція дозволяє користувачеві отримати саме таке рішення, 
яке повністю відповідає його вимогам.
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, які 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.

Норії мають модульну конструкцію і постачаються точно потрібного 
розміру. Додаткове обладнання для норій включає в себе: різноманітні 
типи ковшів і ременів, під'єднання до аспіраційної системи, 
вибухорозрядник, платформи тощо.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ І ОЧІКУВАННЯМ

Норії компанії Кімбрія є ідеальним рішенням для вертикального 
транспортування таких матеріалів як зерно, гранули та порошки. Норії 
піддаються мінімальному зносу і можуть бути розташовані як усередині, 
так і поза приміщеннями.
Залежно від матеріалів, що транспортуються, і необхідної продуктивності 
доступні різноманітні моделі і розміри норій.

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ

МІНЕРАЛИ

ГРАНУЛИ
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Модельний ряд норій компанії Кімбрія складається з моделей, 
призначених для роботи з різноманітними матеріалами і для 
різноманітних цілей. Стандартна комплектація усіх моделей включає 
в себе оцинковане або фарбоване виконання, антистатичну стрічку, 
самонесучу конструкцію до 30 метрів, зносостійкі накладки PEHD або 
HARDOX у верхній частині норії і в приймальних / розвантажувальних 
пристроях, приводну станцію з двигуном на порожнистому валу, 
мотори й редуктори відомих і надійних постачальників з класом 
енергоспоживання IE2 і IE3.

Норії можуть бути оснащені ковшами різноманітних типів. Оптимальна 
кількість ковшів на метр стрічки і номінальна швидкість стрічки 
розраховуються з урахуванням специфіки матеріалу і необхідної 
продуктивності.

Верхня частина норії є збірною конструкцією з болтовим з'єднанням 
і оснащена приводним валом, встановленим на шарикопідшипниках 
промислової якості. Норія поставляється з різноманітними додатковими 
комплектуючими.

ВЕРХНЯ СЕКЦІЯ НОРІЇ
• зі змінними зносостійкими накладками
• постачається з ефективним редуктором на 

порожнистому валу зі стандартним мотором 
і вбудованим обмежувачем зворотного ходу, 
щоб запобігти руху у зворотний бік у разі 
непередбаченої зупинки

• розвантажувальний пристрій відповідає 
унікальній системі трубопроводів з 
квадратним перерізом виробництва компанії 
Кімбрія

• поворотний розвантажувальний пристрій 
забезпечує вивантаження вертикально або 
під кутом 45°. 

ШАХТИ НОРІЇ
• легко збираються за допомогою спеціальних 

затискачів і розпорок, які забезпечують 
міцність конструкції

• постачаються з дверцятами, що знімаються 
по всій довжині для обслуговування, огляду, 
а також встановлення стрічки і ковшів норії

• мають стандартні довжини - точна висота 
досягається за допомогою секції для 
регулювання висоти

НИЖНЯ СЕКЦІЯ НОРІЇ
• обладнана приймальним бункером, що 

відповідає унікальній системі трубопроводів з 
квадратним перерізом виробництва компанії 
Кімбрія 

• постачається з датчиком швидкості, який 
вимикає електроживлення при проковзуванні 
стрічки

• має вбудовані дверцята для очистки 
• має пристрої натягнення стрічки зверху 
• має шків натягу для забезпечення прямого ходу 

стрічки 

КОНСТРУКЦІЯ НОРІЇ
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СТРІЧКА НОРІЇ
• постачається різноманітних типів і 

різноманітної якості.
• в стандарті антистатична.
• опціонально масло- і жиростійка
• опціонально для харчових продуктів
• коефіцієнт міцності на розрив - 10 

номінальних робочих навантажень

КОВШІ НОРІЇ
• ковші можуть бути зі сталі, нержавіючої 

сталі та пластику
• ковші розташовуються так, щоб 

забезпечити їхнє ефективне 
заповнення і оптимальне 
транспортування матеріалу з високою 
продуктивністю

МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
АДАПТОВАНА ПІД ВАШІ 
ПОТРЕБИ

АСПІРАЦІЯ ПИЛУ
• адаптер для з'єднання з центральною 

аспіраційною системою
• опціонально норія може бути 

обладнана адаптером для під'єднання 
точкового фільтра

ДОДАТКОВІ 
КОМПЛЕКТУЮЧІ
● датчик сходу стрічки
● датчик швидкості
● вибухорозрядники
● частини, сертифіковані для зони atex
● гумова футеровка на приводному шківі
● адаптери для під'єднання аспіраційної системи
● одно- або двостороння верхня платформа
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МОДЕЛІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

●	 низька	продуктивність
●	 фланцевий	підшипник
●	 оцинкована	конструкція
●	 зносостійкі	накладки	PEHD1000

●	 висока	продуктивність
●	 фланцевий	підшипник	(EE14)
●	 опорний	підшипник	(EE18	-	EE24)
●	 зносостійкі	накладки	PEHD1000
●	 гаряче	цинкування	зануренням
 

●	середня	продуктивність
●	фланцевий	підшипник
●	оцинкована	конструкція
●	зносостійкі	накладки	PEHD1000

●	 висока	продуктивність
●	 опорний	підшипник
●	 зносостійкі	накладки	Hardox
●	 гаряче	цинкування	зануренням

●	середня	продуктивність
●	посилена	верхня	частина	з	опорними	підшипниками
●	гаряче	цинкування	зануренням
●	зносостійкі	накладки	Hardox

ТИП ECL, EDL, EELТИП EC

ТИП EE ТИТИП EH

ТИП ТИП ED ТИ ТИП EF

●	 норія	зі	зниженою	швидкістю	(швидкість	стрічки	0,93	м/
сек.)
●	 фланцевий	підшипник
●	 дбайливе	вивантаження	запобігає	пошкодженню	
матеріалу

Продуктивність [м3/год] Продуктивність [м3/год]

Продуктивність [м3/год] Продуктивність [м3/год]

Продуктивність [м3/год] Продуктивність [м3/год]
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ПЕРЕВАГИ

ДОСВІДЧЕНИЙ І НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

●	 вичерпна	документація
●	 висока	промислова	якість
●	 більше	60	років	досвіду
●	 компанія	представлена	в	60	країнах
●	 численні	проекти	по	всьому	світу
●	 може	постачатися	як	окреме	обладнання	або	частина	комплексного	проекту

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

●	 легка	і	швидка	заміна	в	разі	пошкодження	або	зносу	компонентів	без	
демонтажу	норії

●	 легко	збирається
●	 надійна	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
●	 постійний	розвиток	нових	продуктів	і	технологій



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

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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ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ 
РАЗОМ


