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НАШ ДОСВІД - ВАША ГАРАНТІЯ
Шнекові конвеєри «Cimbria Contec» забезпечують ефективний і 
надійний спосіб транспортування широкого спектру промислових 
сипких матеріалів.  Багаторічний практичний досвід і глибокі знання 
характеристик продуктів дозволяють компанії «Cimbria Contec» 
спеціалізуватися в наданні правильного рішення, що враховує 
індивідуальні вимоги замовника.

Ми в компанії «Cimbria» пишаємося виробленим нами обладнанням, 
але ми також віримо у важливість надійного постачання, що дозволяє 
забезпечити плавність реалізації і завершення проектів клієнтів.

Компанія «Cimbria Contec» пропонує високоякісне обладнання 
та конкурентоспроможні ціни, надійне постачання і хороше 
обслуговування, тому наші замовники можуть з упевненістю знову і 
знову вибирати «Cimbria Contec» в якості постачальника шнекових 
конвеєрів.



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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СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 
Характеристики зносу продукції і потоку матеріалу, вимоги до продуктивності, 
режим роботи, безпека і умови монтажу грають важливу роль в проектуванні 
необхідного конвеєра. 

ВИРОБНИЦТВО, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИСОКИМ 
СТАНДАРТАМ
Досвідчені інженери «Cimbria» виробляють повний спектр обладнання 
відповідно до високих стандартів і жорсткими допусками. Одна з перевірок, 
які проводяться в ході виробництва витків шнека, потрібна для забезпечення 
того, щоб биття валу, що обертається, і витків становило не більше 0,03 мм.

ПІДТРИМКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічний відділ є важливою ланкою між відділом з продажу і виробничим 
відділом. Всі дані, креслення і проекти розробляються з використанням 
новітнього проектного та виробничого обладнання. Технічний відділ також 
відповідає за поставку кожного окремого шнекового конвеєра в комплекті з 
повною документацією, необхідною для роботи, монтажу та обслуговування.

Завдяки різноманітному асортименту шнекових конвеєрів в поєднанні 
з багатим вибором виробничих матеріалів шнекові конвеєри «Cimbria 
Contec» ідеально підходять для транспортування різних сипких 
матеріалів - від сільськогосподарських продуктів (зерно, борошно і 
комбікорм) до промислових продуктів (крейда, зольний пил, деревинні 
гранули та пластикові гранули ). 

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ І ПОТРЕБ

«Cimbria» поставляє шнекові конвеєри по всьому світу, завдяки чому 
отримує багатий досвід роботи на великій кількості еталонних заводів. Це 
дозволяє нашій команді отримувати всебічні знання про різні продукти 
і підтверджує здатність нашого високоякісного обладнання до роботи в 
різноманітних умовах. 
 

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
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Шнекові конвеєри мають модульну конструкцію і складаються з 
приймальної секції, розвантажувальної секції, проміжної секції і вузла 
приводу. Всі типи конвеєрів можуть бути зроблені з лакофарбовим 
покриттям, з гаряче-оцинкованого металу або з нержавіючої сталі. 
 

Обладнання і компоненти виготовляються для стандартних конвеєрів 
прямої форми або повних систем для великих корпоративних проектів. 
Усі вони задовольняють конкретним вимогам замовника.
Шнекові конвеєри «Contec» можуть бути виготовлені для 
транспортування, вивантаження та дозування.

КОНСТРУКЦІЯ ШНЕКОВОГО КОНВЕЄРА

ДАТЧИК ШВИДКОСТІ (ОПЦІЯ) І 
ЗАЗЕМЛЕННЯ
Датчик швидкості встановлений з боку монтажу 
кулькового підшипника. Датчик є індикативним і 
контролює обертання внутрішнього шнека, в разі 
необхідності подає сигнал на центральну систему 
керування.
Якщо потрібно заземлення, наприклад, у зв'язку 
з монтажем у вибухонебезпечній зоні, тоді 
заземлення приєднується там же, де встановлений 
датчик швидкості.

ПРОМІЖНИЙ ПІДШИПНИК
У стандартному виконанні проміжні підшипники 
встановлюються через кожні 4 м, але в разі 
необхідності можна збільшити відстань до 6 м. 
Проміжні підшипники можуть бути виготовлені з 
різних матеріалів: бронзи, пластику, деревини бука; 
роликові підшипники - в залежності від матеріалу, 
що транспортується. Постачаються з моделями СU, 
СUH, СO і СOH.

ОПОРНИЙ ПІДШИПНИК 
і сальник, що регулюється. Використовуються при 
транспортуванні абразивних продуктів, порошків або 
продуктів, температура яких вище 90°C. Доступні 
в поєднанні з різноманітними ущільнювальними 
матеріалами і мастилоз’емними кільцями в 
залежності від типу продукту. Опорні підшипники і 
регульовані сальники стандартно використовуються 
для моделей СUH і СOH. На моделях СU і СO вони 
можуть встановлюватися в якості опції.

ПРИЙОМ
Шнекові конвеєри в разі потреби можуть бути 
виготовлені без приймальної секції, в залежності від 
вимог на об'єкті. В інших випадках шнекові конвеєри 
можуть бути виготовлені з квадратною приймальною 
частиною, що підходить до унікальній системі труб 
«Cimbria» квадратного перерізу, або з квадратним 
або круглим фланцем на вході відповідно до 
вимог замовника. Також є різноманітні розширені 
приймальні пристрої, якщо шнек використовується 
для вивантаження продукту, наприклад, з силосної 
ємності.
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МОДУЛЬНА СИСТЕМА

ВІДПОВІДНО ДО ВАШИХ

ПОТРЕБ

ЗАПОБІЖНА ЗАСЛІНКА І 
ІНСПЕКЦІЙНІ ДВЕРЦЯТА
Запобіжна заслінка встановлена з боку 
вивантаження шнекового конвеєра для захисту 
машини в разі переповнення.
Запобіжний мікроперемикач відключає привод 
при відкритій заслінці в ході огляду або у 
разі переповнення. Зазвичай постачається в 
комплекті з усіма моделями.

ДНИЩЕ, ЩО ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
(ОПЦІЯ)
Використовується для зручного доступу під 
час очищення. Днище обладнане пружинними 
замками і запобіжним мікровимикачем для 
відключення приводу. Підходить для усіх 
моделей шнекових конвеєрів CU і CO.

ТИПИ ВИТКІВ ШНЕКА
Усі витки шнека конвеєра «Contec» вже приварені 
з боку транспортування. З міркувань гігієни витки 
можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі і 
повністю приварені з двох сторін. Стандартні витки 
виробляються з розкатаного або пресованого 
металу. Доступні опції дизайну: виток зі змінним 
кутом нахилу або трапецієподібні витки для 
контролю потоку продукту на шнекових конвеєрах 
при розвантаженні силосної ємності або в разі 
надмірного потоку продукту; лопастний виток для 
змішування продуктів; стрічковий виток для клейких 
продуктів.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
● кілька приймальних пристроїв
● кілька розвантажувальних пристроїв
● в стандарті підключення до заземлення
● витки зі сталі Hardox
● витки без вала
● компоненти, що відповідають директивам ATEX
● пластина з поліетилену високої щільності (для жолобових 
 шнекових конвеєрів)

ПРИВОД
Шнекові конвеєри «Contec» постачаються 
з прямим приводом на порожнистому 
валу в якості стандартної комплектації. 
Також можуть постачатися в комплектації з 
муфтою, при цьому, у разі необхідності, біля 
приводу або в задній частині встановлюється 
моментний важіль.

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ
Шнекові конвеєри можуть постачатися в комплектації 
з різноманітними розвантажувальними пристроями. 
Стандартна комплектація включає в себе три різних 
типи розвантажувальних пристроїв з квадратним 
розвантажувальним фітингом, який поєднується з 
унікальною системою квадратного трубопроводу 
«Cimbria», і з квадратним і круглим фланцевим 
пристроєм, якщо це потрібно для замовника. Крім 
того, в комплектацію можуть входити численні 
перехідні елементи і адаптери для приєднання 
різноманітного обладнання до шнекового конвеєра. 

КРИШКА, ЩО 
ВІДКРИВАЄТЬСЯ (ОПЦІЯ)
Використовується для зручного доступу 
під час очищення і для регулярного 
огляду. Кришка оснащена пружинними 
замками і запобіжним мікровимикачем для 
відключення приводу. Можна комбінувати 
із дном, яке також відкривається. Підходить 
для всіх моделей шнекових конвеєрів CU 
і CO.
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МОДЕЛІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЖОЛОБОВИЙ КОНВЕЄР

Жолобовий конвеєр СAU обладнано витковим шнеком без вала з 
метою запобігання закупорки всередині конвеєра. Він призначений для 
горизонтального транспортування або транспортування під невеликим 
кутом нахилу таких в'язких продуктів як рідкі відходи і продуктів, які 
складно транспортувати. Конвеєр оснащене спеціальним нейлоновим 
покриттям для підвищення зносостійкості і полегшення самоочищення. 
Конвеєр також забезпечений пилонепроникною кришкою, що кріпиться 
болтами і забезпечує легкий доступ для огляду і обслуговування. 
Максимальна довжина становить 12 м. Наявні розміри моделей - 
200-400, а їх продуктивність становить 2 - 12 м3/год.

ТРУБЧАСТИЙ КОНВЕЄР 

Трубчастий конвеєр СO призначений для горизонтального транспортування 
або транспортування під невеликим кутом нахилу таких сипких матеріалів, 
як зерно, добрива, порошки або гранули. Шнековий конвеєр має модульну 
конструкцію і виробляється довжиною до 25 м з проміжними секціями по 2 / 
2,5 м, а витки мають опори через кожні 4 - 6 м. Проміжні підшипники можуть 
бути встановлені через кожні 6 метрів і виробляються з бронзи, пластику або 
деревини бука. Також можна вибрати роликові підшипники. Існуючі в наявності 
розміри моделей - 150-800, а їх продуктивність становить 15-475 м3/год.

ЖОЛОБОВИЙ КОНВЕЄР
Жолобовий конвеєр CU призначений для горизонтального 
транспортування або транспортування під невеликим кутом нахилу 
таких сипких матеріалів, як зерно, добрива, порошки або гранули. 
Шнековий конвеєр має модульну конструкцію з пилонепроникною 
кришкою, що кріпиться болтами і забезпечує легкий доступ для огляду 
і обслуговування. Жолобовий конвеєр виробляється довжиною до 25 
метрів з проміжних секцій по 2 / 2,5 м, а витки мають опори через кожні 
4 - 6 м. Проміжні підшипники можуть бути встановлені через кожні 6 метрів 
і виготовляються з бронзи, пластику або деревини бука. Також можна 
вибрати роликові підшипники. Є в наявності розміри моделей - 150-800, а 
їх продуктивність становить 15-475 м3/год.

ЖОЛОБОВИЙ КОНВЕЄР ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ  
Конвеєр моделі CUH призначений для транспортування абразивних сипких 
матеріалів або для транспортування яких потрібна висока потужність. Даний 
конвеєр виготовляється з використанням більш важких матеріалів, таких 
як пластини зі сталі Hardox. Для поліпшення захисту підшипників конвеєр 
постачається в комплектації з регульованими сальниками і опорними 
підшипниками. Шнековий конвеєр має модульну конструкцію і має довжину до 25 
метрів з проміжних секцій по 2 / 2,5 м, а витки мають опори через кожні 4 - 6 м. 
Опорні підшипники можуть бути встановлені через кожні 6 метрів і виробляються 
з бронзи, пластику або деревини бука. Також можна вибрати роликові підшипники. 
Існуючі в наявності розміри моделей - 150-800, а їх продуктивність становить 
15-475 м3/год..

ТИП СUHТИП СU

ТИП СAU  СПЕЦІАЛЬНИЙ ТИП

ТИП СO ТИП СOH

ІНДИВІДУАЛЬНА АДАПТАЦІЯ = ГНУЧКІ РІШЕННЯ 

Наша компанія завжди готова до тісної співпраці між замовниками і нашим 
відділом з продажу та технічним відділом, що дозволяє вибрати найбільш 
відповідне інженерне рішення, яке задовольняє вимогам, пред'явленим клієнтом 
до продукту і його дизайну. І вартість всього цього не вийде за рамки вашого 
бюджету. Вибір відповідної моделі «Cimbria» разом з додатковим обладнанням 
стане найбільш правильним інженерним рішенням і дозволить отримати 
максимальну віддачу.

ТРУБЧАСТИЙ КОНВЕЄР ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ 

Також є трубчастий конвеєр промислового типу. У стандарті даний тип конвеєра 
обладнано опорними підшипниками. Існуючі в наявності розміри моделей - 150-800, а їх 
продуктивність становить 15-475 м3/год.
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ДОСВІДЧЕНИЙ І НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

• повна документація

• креслення в 3D з метою планування

• висока промислова якість

• представництва в 30 країнах

• більше 30 років досвіду

• може постачатися як окреме обладнання, або як частина заводу «під ключ».

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

• проста в обслуговуванні конструкція, деталі якої можна швидко і легко замінити при їх 

поломці або зношуванні

• простий монтаж

• надійна і безпечна експлуатація

• низькі витрати на обслуговування

• міцне і довговічне обладнання, призначене для цілодобової експлуатації сім днів на 

тиждень

• мінімальний час простою = максимальне можливий прибуток для кінцевого користувача

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ

• підходить для величезного розмаїття промислових і сільськогосподарських сипких 

матеріалів

• може виготовлятися на замовлення з урахуванням особливих вимог замовника

• оперативна доставка запчастин

• стандартні компоненти є в наявності на складі

• може постачатися з сертифікатом ДСТУ

• повна відповідність Директиви ATEX

• безперервне розширення асортименту нових виробів і функцій

ПЕРЕВАГИ
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