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ЛЕГКІСТЬ І БЕЗПЕКА РОБОТИ
Глибокі технічні знання і багаторічний досвід в науково-технічних 
дослідженнях та розробці обладнання,
а також знання сільськогосподарських культур і великий інженерний 
досвід роблять компанію Кімбрія одним із провідних світових 
виробників транспортного обладнання для сільськогосподарської та 
промислової продукції.

Компанія Кімбрія фокусується на правильному і точному розрахунку 
продуктивності в поєднанні з глибоким знанням продуктів і 
матеріалів з урахуванням їхніх характеристик, відстані і умов 
транспортування.

 РІШЕННЯ ДЛЯ 
ПОВНІСТЮ ЗАКРИТОГО 
БЕЗПИЛОВОГО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
СУХИХ СИПКИХ 
МАТЕРІАЛІВ
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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 безліч 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 оформлене. Більш 
того, всі стандартні компоненти завжди є в наявності у нас на складі, що 
дозволяє нам здійснювати швидке і ефективне обслуговування наших 
клієнтів.

Ланцюгові конвеєри мають модульну конструкцію і постачаються точно 
потрібного розміру. Конвеєри постачаються з додатковим обладнанням 
відповідно до різноманітних цілей застосування, а також з додатковими 
пристроями для підвищення рівня безпеки праці.
 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ І ОЧІКУВАННЯМ

Ланцюгові конвеєри Кімбрія ідеальні для транспортування в 
горизонтальному напрямі або під нахилом таких матеріалів, як 
зерно, гранули та порошкові матеріали, для яких потрібно повністю 
закрите пилозахищене обладнання. Залежно від матеріалів, що 
транспортуються, і необхідної продуктивності доступні різноманітні 
моделі і розміри конвеєра. 

МІНЕРАЛИ

ГРАНУЛИ

БІЛИЙ РИС

ЗЕРНО

ПЕЛЕТИ

ДОБРИВА

ДЕРЕВНА 
СТРУЖКА

ПОРОШКИКУКУРУДЗА

СОНЯШНИК

НАСІННЯ
ЗЕЛЕНА

КАВА

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ
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ПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
• можуть бути встановлені на кришці 

або в якості бічних приймальних 
пристроїв 

ПОДВІЙНІ БІЧНІ ПРИЙМАЛЬНІ 
ПРИСТРОЇ

• стандартна довжина 990 мм
• ідеально підходять для приймальних 

хоперів, поточних ваг та операцій, 
пов'язаних з розвантаженням 
ємностей

ПРОМІЖНІ СЕКЦІЇ
• просте і міцне збирання монтажним 

інструментом, що забезпечує 
герметичність і надійність експлуатації

• опори з регульованою висотою для 
простого і міцного встановлення 
ланцюгового конвеєра на потрібній 
висоті

• оснащуються 10 мм зносостійкими 
накладками PEHD, що забезпечують 
тривалий термін служби конвеєра і 
низький рівень шуму для оптимальних 
умов роботи

• мають зворотні ролики для мінімізації 
тертя і шуму

ЛАНЦЮГ
• виготовляється зі спеціальної сталі з 

приварними ланками, монтажними болтами 
і високоміцними сталевими втулками. Цим 
забезпечується висока зносостійкість і 
легкий монтаж

• оснащується нейлоновими скребками, 
встановленими в достатній кількості по 
всій ширині конвеєра, що сприяє повному 
вивантаженню матеріалу

• може оснащуватися зворотними ковшами 
для транспортування матеріалу, який 
пересипався

• різноманітні типи спеціальних ланцюгів 
постачаються за запитом, наприклад, ковані 
ланцюги

ПРИВОДНА СТАНЦІЯ
• постачається з ефективним 

стандартним мотор-редуктором на 
порожнистому валу і датчиком підпору

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

Модельний ряд ланцюгових конвеєрів компанії Кімбрія складається з 
моделей, призначених для роботи з різноманітними матеріалами і для 
різноманітних цілей. Всі моделі мають ряд стандартних комплектуючих, 
що включають в себе оцинковані сталеві листи, секції довжиною 500-1000-
2000-3000 мм, які легко монтуються, натяжну і приводну станції в зборі, 
проміжні секції, зносостійку накладку 10 мм на днищі, приводну станцію 
з двигуном на порожнистому валу, мотори і редуктори відомих і надійних 
постачальників з класом енергоспоживання IE2 і IE3. 

Особливістю конвеєра є ланцюг, зроблений зі спеціальної сталі з 
привареними ланками та обладнаний високоміцними сталевими 
втулками. Деякі ланки ланцюга мають пластикові шкребки, які 
очищують дно конвеєра. Ланцюг може постачатися зі зворотними 
ковшами для транспортування матеріалу в зворотному напрямку.

КОНСТРУКЦІЯ ЛАНЦЮГОВИХ КОНВЕЄРІВ
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РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА 
ЗАСУВКА
• є ручні, пневматичні та електричні 

версії
• зносостійка накладка на рухомій 

частині
• щітка для очищення ланцюга над 

засувкою
• з розвантажувальним патрубком, 

який відповідає унікальній системі 
трубопроводів з квадратним перерізом 
виробництва компанії Кімбрія

 

ЗВОРОТНІ РОЛИКИ І 
ЗНОСОСТІЙКІ НАКЛАДКИ
• забезпечують мінімальне тертя і 

низький рівень шуму
• збільшують періоди між підтягуванням 

ланцюга
• виготовляються зі сталі або нейлону
• постачаються зі змінними зносостійкими 

накладками на днищі
• зносостійкі накладки зі сталі або 

високоміцного поліетилену

ОПОРНІ СТІЙКИ
• легко встановлюються
• можуть використовуватися в 

якості підлогових або підвісних 
опор

• легко регулюються під 
різноманітні нахили

• стандартний максимальний 
нахил 12°

ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
• вибухорозрядні панелі
• частини, сертифіковані для зон ATEX
• подвійне дно і посилене верхнє накриття
• ручні, пневматичні або електричні засувки
• датчик швидкості 24 або 220 В
• вигнута пластина для запобігання накопичення 

матеріалу
• поздовжні засувки

НАТЯЖНА СТАНЦІЯ
• призначена для натягування ланцюга 

конвеєра
• є натяжний пристрій, щоб регулювати 

натяг ланцюга під час роботи
• може постачатися з датчиком 

швидкості

НАДІЙНА РОБОТА 
З НИЗЬКИМ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
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• кутовий конвеєр, спроектований за принципом ланцюгового конвеєра
• може використовуватися для приймання об'ємних сипких матеріалів або 

замість норії для транспортування між машинами з кутом нахилу до 45°
• може встановлюватися з низхідним вигнутим коліном для зміни 

напрямку потоку з вертикального на горизонтальний

• трапецієподібний конвеєр, спроектований за принципом ланцюгового 
конвеєра

• має спеціально спроектоване днище трапецієподібної форми і 
шкребки, що забезпечують повне розвантаження

• працює з нахилом до 15° без втрати продуктивності

МОДЕЛІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

• використовується для широкого спектра завдань в елеваторах, насіннєвих 
заводах і переробних підприємствах

• висока продуктивність
• оцинковане виконання

• підходить для транспортування легких продуктів, в першу чергу 
відходів, таких як папір, відходи від обробки зерна, тирса, пил і інших

• дуже гнучкий, тихий і економний механізм для транспортування 
продуктів. Є гарною альтернативою механічним шнековим 
конвеєрам або пневматичному транспортному обладнанню

• використовується для широкого спектра завдань в елеваторах, 
насіннєвих заводах і переробних підприємствах

• низька і середня продуктивність
• оцинковане виконання

• ідеально підходить для транспортування тирси і дерев'яної стружки
• унікальною особливістю є подвійна відстань між скребками ланцюга, 

сталеві зворотні ролики і великі канавки на зубах зірочки, що є 
практичним в разі накопичення матеріалу на зірочці

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

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

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

ТИП RMТИП RL

ТИП RT ТИП RW

ТИП RA ТИП RS
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ПЕРЕВАГИ

ДОСВІДЧЕНИЙ І НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

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

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

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

• 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
• щоденне 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


