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CIMBRIA.COM

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

Podnośniki kubełkowe Cimbria są dostarczane na całym świecie 
w pojedynczych urządzeniach lub jako część kompleksowego 
rozwiązania, w którym łączą kluczowe urządzenia dla sprawnie 
działających zakładów przemysłowych.

Nasze podnośniki kubełkowe wyróżniają się wysoką trwałością, 
bezpieczeństwem pracy i niskim zużyciem energii przy wysokiej 
wydajności. 

PIONOWY 
TRANSPORT
SUCHYCH 
MATERIAŁÓW 
SYPKICH



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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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.

FUNKCJONALNA KONSTRUKCJA
Optymalny projekt oraz konstrukcja sprawiają, że podnośniki kubełkowe 
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 osób obsługujących nasze podnośniki.

SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE
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.

oraz wymaganej wydajności. 
Nasze podnośniki kubełkowe są wykonane w sposób modułowy, 
dlatego też istnieje możliwość dostarczenia dokładnej długości 
wymaganej przez klienta wraz z. opcjonalnym wyposażeniem, takim 
jak np. różnego rodzaju kubełki oraz taśma, przyłącza aspiracji pyłu, 
panele przeciwwybuchowe, platformy itp. 

PRECYZYJNIE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA

Podnośniki kubełkowe Cimbria doskonale nadają się do bardzo 
delikatnego transportu pionowego towarów sypkich, takich jak np.: 
nasiona, pelet, proszek. Są bardzo odporne na zużycie oraz mogą 
być umieszczane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W naszej 
ofercie mamy dostępne różne modele oraz rozmiary, które można 
dobrać w zależności od materiałów, które mają być transportowane 
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Oferta podnośników kubełkowych Cimbria obejmuje modele 
skonstruowane z myślą o różnych materiałach i zadaniach, 
oferując również szereg standardowych funkcji. W standardzie 
obejmuje ona ocynkowane lub malowane wykonanie, 
antystatyczną taśmę, konstrukcję z własnym napędem oraz z 
płytą ścieralną PEHD lub HARDOX w głowicy podnośnika oraz 
wlocie / wylocie, napęd z wałem drążonym, silniki i przekładnie 
znanego dostawcy w klasach energetycznych IE2 i IE3.
 

Podnośniki kubełkowe Cimbria są produkowane z róznymi typami 
czerpaków. Przeliczane są ilości czerpaków na każdy metr pasa, 
nominalna prędkości pasa przy zadanej gęstości nasypowej 
produktu przy zadanej wydajności.
Głowica podnośnika ma konstrukcję skręcaną i jest kompletnie 
wyposażona z wałem, przekładnią oraz jakością przemysłową z 
wytrzymałym mocowaniem łożysk.
Podnośniki kubełkowe są dostępne z różnymi akcesoriami 
dodatkowymi. 

GŁOWICA PODNOŚNIKA
● wyposażona w wymienne płyty trudnościeralne, 

którymi jest wyłożona
● dostarczana wraz z wydajną przekładnią 

z wałem drążonym, standardowym 
silnikiem i wbudowanym hamulcem, aby 
zapobiec ruchowi wstecznemu w przypadku  
niezamierzonych postojów

● wylot pasuje do unikalnego systemu 
Q-wylotowego Cimbria

● wylot jest obracalny, umożliwiając rozładowanie 
w pozycji 45 ° lub pionowo w dół

KORYTA PODNOŚNIKA
● łatwy montaż za pomocą specjalnych klamr 

montażowych i elementów dystansowych, 
co zapewnia solidną konstrukcję

● dostarczane z demontowanymi blachami 
inspekcyjnymi w pełnej długości celem 
łatwego serwisowania i kontroli oraz 
montażu taśmy i kubełków

● dostępne w standardowych długościach - 
dokładną wysokość można łatwo uzyskać za 
pomocą sekcji regulacji wysokości

STOPA PODNOŚNIKA
●  w komplecie z wlotem, który pasuje do 

unikalnego systemu Q-Cimbria
● dostarczana z czujnikiem prędkości Cimbria, 

która wyłącza prąd, jeśli pas zacznie się ślizgać
● wbudowane zasuwa do czyszczenia
● dostarczana z elementami do napinania pasa, 

które są łatwo dostępne w górnej części stopy  
podnośnika

● dostarczana z bębnem napinającym, aby 
zapewnić iniowość pasa 

KONSTRUKCJA PODNOŚNIKA
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PAS
● dostępne jest wiele typów 
●  antystatyczny w standardzie
●  odporny na olej i tłuszcz jako opcja
●  klasa spożwcza jako opcja
●  wytrzymały na rozciąganie z 

10-krotnym nominalnym obciążeniem 
roboczym

KUBEŁKI
● dostępne są stalowe, ze stali 

nierdzewnej, bądź plastikowe 
●   umieszczone w odpowiednich 

odległościach, co zapewnia efektywne 
napełnianie kubełków i optymalną 
obsługę materiału przy dużej 
wydajności

BUDOWA MODUŁOWA, 
KTÓRA SPEŁNI TWOJE 
OCZEKIWANIA

ASPIRACJA PYŁU
● adapter do aspiracji pyłu, który można 

podłączyć do głównego systemu 
odsysania

●  podnośnik może być przygotowany 
do podłączenia filtra punktowego jako 
opcja

● adapter a porelszíváshoz, alkalmas a 
központi elszívó rendszerhez történő 
csatlakoztatáshoz.

AKCESORIA I DODATKI
●  czujnik przesunięcia pasa
●  czujnik prędkości
● Podkładki dystansowe pomiędzy pasem a kubełkiem
●  panele przeciwwybuchowe
●  części zatwierdzone jako strefa ATEX
●  gumowe wykończenie na kole napędowym
●  połączenia aspiracyjne
●  górna platforma jednostronna lub dwustronna
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MODELE I OPCJE

● mała wydajność
● łożysko kołnierzowe
● konstrukcja ocynkowana
● płyty trudnościeralne PEHD1000 

● Duża wydajność
● łożysko  kołnierzowe (EE14)
● łożysko stojące(EE18 - EE24)
● płyty trudnościerne PEHD1000
● ocynkowane ogniowo wykonanie
 

● średnia wydajność
● łożysko kołnierzowe
● konstrukcja ocynkowana
● płyty trudnościeralne PEHD1000 

● duża pojemność
● łożysko stojące
● płyty trudnościeralne hardox
● ocynkowane ogniowo wykonanie 

● közepes kapacitás
● megerősített fedéllel, állványos csapággyal
● tűzihorganyzott kivitel
● hardox kopólemez

TYP ECL, EDL, EELTYP EC

TYP ED TYP EH

TYP ED TYP EF

● podnośnik o małej prędkości pasa (prędkość taśmy 0,93 m / s)
● łożysko kołnierzowe
● delikatna forma rozładunku zapobiega uszkodzeniom 

materiałów 

Wydajność [m3/h] Wydajność [m3/h]

Wydajność [m3/h] Wydajność [m3/h]

Wydajność [m3/h] Wydajność [m3/h
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KORZYŚCI

DOŚWIADCZONY DYSTRYBUTOR
● pełna dokumentacja

● wysoka jakość przemysłowa
● przedstawicielstwa w 60 krajach
● ponad 60 lat doświadczenia
● produkty mogą być dostarczane jako samodzielnie lub jako część 

instalacji "pod klucz" 

MODUŁOWA BUDOWA
● 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 
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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

PODNOŚNIK 
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