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SIGURANTA SI GRIJA 
PENTRU MEDIU 
INTR-UN SINGUR 
PRODUS

Incӑrcarea în vrac este asociatӑ cu riscurile producerii de 
praf și a pierderilor de material precum și, uneori, cu riscul 
de explozie. Aceste riscuri pot avea un impact negativ 
asupra mediului, siguranței muncii și bugetului companiei.

Din 1977 Cimbria dezvoltӑ, produce și aduce soluții 
de manipulare fӑrӑ degajare de praf. Cu peste 12.500 
de sisteme livrate, în nenumӑrate industrii dintre 
cele mai diverse, Moduflex a acumulat experiențӑ în 
beneficiul clienților sӑi din întreaga lume care investesc în 
echipamente.

SOLUTIILE MODUFLEX INSEAMNĂ:
• Încrederea într-un furnizor experimentat

• Componente modulare standard, din stoc

• Gamӑ de fabricație extinsӑ

• Mentenanțӑ ușoarӑ și construcție robustӑ

• Funcții, tehnologie și design de vârf

• Echipament cu documentație completӑ incluzând 
certificӑrile ATEX impuse
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SOLUTII DE INCĂRCARE

FUNCTIONALITATE

DESIGN

TEHNOLOGIE

TROLIU ELECTRIC

GURA DE INTRARE

BURDUF MODULAR

CON DE GHIDARE

IESIRE 

STRUCTURA MODULARA 
– O CARACTERISTICĂ MODUFLEX
Structura modularӑ a utilajului este o caracteristicӑ unicӑ a 
Moduflex. Aceasta înseamnӑ cӑ utilizatorii primesc precis soluția 
care se potrivește aplicației precum și nivelul de flexibilitate 
care permite modificӑrile și reparațiile manșei telescopice cu o 
minimӑ întrerupere a livrӑrilor. Aceasta reduce nu doar costul cu 
întreținerea dar și timpul de pierdere a producției.

FORMĂ SI FUNCTIE
Grație structurii robuste și designului dinamic aceste manșe sunt 
foarte funcționale și de încredere. Moduflex sunt destinate sӑ 
permitӑ ideii tehnice, funcționalitӑții și tehnologiei de a merge mânӑ 
în mânӑ în timp ce totodatӑ indeplinesc cerințele Directivei Mașini, 
Directivei ATEX, etc, pentru securitatea operatorului. 

SERVICE SI SUPORT TEHNIC
Se pune accent pe acordarea asistenței corecte de așa manierӑ 
încât pot selecta cea mai bunӑ soluție (tehnic și financiar) prin 
colaborarea cu Moduflex. Clienții pot fi siguri totdeauna cӑ produsul 
a fost testat riguros. In plus, toate componentele standard se 
livreazӑ din stoc, ceea ce înseamnӑ service eficient și rapid.



 |   4   |

INCĂRCAREA IN CISTERNE
•  Conul rӑmâne pe gura cisternei – conectare fӑrӑ praf

•  Coloana fluxului de produs nu este obstrucționatӑ de 
conurile metalice

•  Desprӑfuirea cu aer în contracurent produce o presiune 
negativӑ necesarӑ eliminӑrii prafului creat

•  Indicator care oprește procesul de încӑrcare când cisterna 
este plinӑ

INCĂRCAREA IN BENE DESCHISE
• Capӑtul manșei rӑmâne pe vârful grӑmezii

• Coloana fluxului de produs nu este obstrucționatӑ de 
conurile metalice

• Desprӑfuirea cu aer în contracurent produce o presiune 
negativӑ necesarӑ eliminӑrii prafului creat

• Indicatorul montat pe ieșire oprește procesul de încӑrcare 
când cisterna este plinӑ

INTR-UN SISTEM 
DE INCARCARE 
CISTERNE CONUL 
RAMANE PE GURA 
CISTERNEI

INTR-UN SISTEM 
DE INCARCARE 
DESCHIS CONUL 
RAMANE PE MOVILA 
DE PRODUS

PRINCIPIILE INCĂRCĂRII
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CONECTARI

TIP C + S
La Moduflex conectӑrile C și S sunt standard. Racordul principal 
poate fi de diferite diametre în funcție de capacitatea cerutӑ, 
racordul pentru aspirație este de diametru 150 mm. Inchiderea 
automatӑ și valva pentru depresiune sunt disponibile pentru tipul S.

TIP H
Conul de închidere este standard pentru tipul H. Tuburile metalice 
conice asigurӑ curgere optimӑ de produs și praf puțin în aspirație. 
Funcția de închiderea automatӑ pentru presiuni negative și valva 
de aer fals sunt disponibile ca accesorii pentru conectӑrile H.

TIP T
Tipul T se livreazӑ cu flanșe diametru 250 mm și opțional racord 
de aspirație de 100 mm. Tuburile metalice telescopice sunt 
montate direct deasupra conului cu cleme care permit înlocuirea 
rapidӑ.

Intrarea este construitӑ din oțel, oțel inox sau cu materiale 
rezistente la abraziune pe baza unui design compact și robust. 
Tubul telescopic se livreazӑ standard din AISI 316, rezistent la 
acizi.

Clapeta de 150 mm diametru are rolul de 
de a bloca aspirația cand manșa este în 

poziția de parcare. Piesa de închidere se 
livreazӑ din același tip de material ca și 

piesele adiacente. Toate modelele au capӑtul 
superior pentru contraflanșele standard 

deși se pot livra și piese intermediare pentru 
adaptare. 

Valva de aer fals – din inox sau metal 
vopsit – este disponibilӑ pentru toate 

modelele. Valva de aer fals este 
echipatӑ cu un tronson de conductӑ 

care ușureazӑ conectarea la sistemul de 
aspirație.
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TIP F
Tipul F este complet autonom, independent de filtre externe. Se 
livreazӑ cu modul de filtrare integrat cu nouӑ elemente de tip sac, 
șibӑr și ventilator pentru reglarea depresiunii în tanc asigurând cӑ 
face o desprӑfuire continuӑ în timpul încӑrcӑrii.

TIP D 
Moduflex de tip D are caracteristici identice cu tipul F dar se livreazӑ 
integrat cu filtru cu nouӑ elemente de tip cartuș. Modulul filtrului 
necesitӑ o anume înӑlțime pentru instalare dar totodatӑ asigurӑ o 
suprafațӑ filtrantӑ mult mai mare. 

FILTRE INTEGRATE

Modelul F300 este cel mai compact fiind retractibil, ca urmare acest tip necesitӑ cea mai 
micӑ înӑlțime pentru instalare. Sacii filtranți se introduc pe la capӑtul de sus a admisiei 
filtrului, fiind disponibili în multe versiuni corespunzӑtor produsului și aplicației.

Toate cartușele filtrante se introduc pe la capӑtul de sus al filtrului fiind extrem de facil în 
service sau curӑțare. Toate modelele au capӑtul superior pentru contraflanșele standard dar 
se pot livra și piese intermediare pentru adaptarea la oroce flanșӑ. 

TIP K ȘI N
Tipurile K și N sunt echipate cu unitate filtrantӑ lateralӑ. Construcția 
asigurӑ acces facil pentru înlocuirea elementelor filtrante sau a 
electrovalvelor. In plus, aceste tipuri au suprafața filtrantӑ mai mare 
decât tipurile F și D.

Standard, suprafața filtranta este de 9, 14 respectiv 18 mp dar unele modele pot fi 
livrate cu suprafațӑ filtrantӑ de altӑ capacitate. Cartușele filtrante se introduc prin 
partea superioarӑ a filtrului fiind extrem de facil în service sau curӑțare.
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BURDUFURILE MODULARE

Modulul standard al manșei Moduflex este din poliamidӑ acoperitӑ 
cu PVC de culoare galbenӑ. Acest modul se poate utiliza la multe 
produse atata vreme cât temperatura nu depӑșește 70 °C.

Modulul de culoare albӑ are aceleași caracteristici ca și modulul 
standard dar se folosește la anumite tipuri de produse. Se poate fabrica 
și în alte culori.

Modulul din poliester acoperit cu PVC de culoare gri poate fi folosit 
în domeniu alimentar. Materialul aste admis și pentru apa de bӑut 
ca urmare poate fi folosit la toate tipurile de produse alimentare 
atâta vreme cât temperatura nu depӑșește 70 °C. 

Pentru aplicații la dedicate – de ex când conteazӑ temperatura sau 
compoziția chimicӑ a produsului – se folosește modulul din fibrӑ 
de sticlӑ acoperit cu teflon gri. Acest modul se folosește pânӑ la 
260 °C fiind rezistent chiar și la impact.

Modulul NPG este din poliamidӑ acoperit cu cloropren (cauciuc) 
negru rezistent la multe tipuri de agresiuni chimice, are o bunӑ 
rezistențӑ la abraziune și la UV. Temperatura de lucru merge pânӑ 
la 130 °C.

In aplicații unde produsul prezintӑ riscul de explozie, de ex la 
cereale și zahӑr, directiva ATEX este prioritarӑ. Este necesar ca 
modulele sӑ fie antistatice, ceea ce se obține prin aduӑugarea 
de benzi metalice conectate la inelele metalice astfel încât nici o 
scânteie sӑ nu se producӑ datoritӑ sarcinii electrostatice produse 
prin frecarea particulelor între ele ori cu corpul manșei. 

În condițiile în care ar putea ca temperatura sӑ fie foarte scӑzutӑ 
s-au dezvoltat materiale speciale din care sunt confecționate 
modulele verzi. Vinyplan Arctic este un poliester acoperit cu PVC 
sau poliuretan capabil sӑ lucreze între -60 ºC - +70 ºC. Totodatӑ, 
modulul din acest material este și antistatic.

Modulul roșu (Valmex Corotex P250) este din poliester cu fibrӑ de 
sticlӑ acoperit cu cauciuc siliconic pe ambele pӑrți. Temperatura de 
lucru continuu este între -40°C și 150°C, accidental chiar 220°C. 

TIP Y TIP W

TIP G

TIP B TIP R

TIP Y CU BENZI ANTISTATICE TIP Z

TIP M
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INEL SUPORT TIP O 
Inelul suport interior este standard pentru C300 dar potrivește 
pentru toate tipurile de manșe. Inelul asigurӑ cuplarea sigurӑ a 
modulelor în situația în care conurile de ghidare nu sunt necesare. 
Inelul suport il veți gӑsi la manșe utilizate la produse cu emisii 
reduse de praf sau cu produse care tind sӑ se depunӑ pe pӑrțile 
interioare or pe eventuale conuri de ghidare. 

CON ULTRAMIDE TIP U
Moduflex este singurul producӑtor care oferӑ conuri de ghidare din 
nailon. Sunt fabricate din poliamidӑ de mare densitate turnate în 
piesӑ cu grosimea de 6 mm. Aceasta  conduce la conuri durabile 
dar cu greutate redusӑ ce pot fi utilizate la produse cu abraziune 
medie. Se va lua în considerare ca opțiune atunci când manșa 
trebuie sӑ aibӑ o greutate redusӑ. Conul Ultramide poate fi folosit 
la toate tipurile de manșe de mӑrime 300.

CON DE OȚEL TIP J
Conul de ghidare metalic standard poate fi livrat pentru toate tipurile 
de manșe, de ex când pӑrțile aflate în contact cu produsul trebuie 
sӑ fie din oțel inox, cum ar fi cele alimentare. Conul standard din oțel 
sau din oțel inox are 2 mm grosime dar poate fi confecționat și de 4 
mm din Hardox 400.

CONURI TELESCOPICE DIN OTEL TIP L 
Conurile telescopice din oțel sunt livrate ca standard pentru 
o varietate de manșe telescopice tipice pentru produse care 
creeazӑ mult praf sau acolo pentru este doritӑ separarea optimӑ a 
produsului fațӑ de praf. Conul de oțel standard are 2 mm grosime 
atât la execuția din Hardox 400 cât și la oțel carbon.

Manșele Moduflex pot fi livrate cu un numӑr de conuri de diferite 
tipuri depinzând de granulația produsului, în așa fel încât acesta 
sӑ fie ghidat corespunzӑtor. Conurile de ghidare sunt livrate cu 
un inel de capӑt în care modulele se fixeazӑ cu un inel extern de 
strângere. Aceasta înseamnӑ cӑ în caz de defect ori uzurӑ normalӑ 
a unui con de ghidare, acesta poate fi înlocuit fӑrӑ demontarea 
întregii manșe. Conurile pot fi combinate cu numeroase tipuri de 
manșe.

CONURI DE GHIDARE
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CAPETE

TIPUL DE BAZĂ TB
Este livrat cu trei puncte de fixare de 
cabluri unde fiecare cablu este asigurat 
cu un blocaj. In plus, ieșirea se livreazӑ 
cu trei mânere la câte 120°între ele.

STANDARD TIP TS
Modulul de capӑt se terminӑ pe un con 
de cuplare. De asemenea sunt prevӑzute 
trei întinzӑtoare pentru ajustarea 
cablurilor troliului. Sunt prevӑzute cu 
douӑ mânere libere.

PENTRU REGIM 
GREU TIP TH
Modulul de capӑt se terminӑ pe un con 
de cuplare pentru optimӑ separare a 
produsului de aerul aspirat precum și cu 
douӑ mânere și întinzӑtoare a cablurilor 
de troliu. Sunt prevӑzute și douӑ mânere 
libere.

PENTRU CISTERNĂ
TIPUL STANDARD FS
Ieșirea se livreazӑ cu șorț pentru praf 
precum și cușcӑ de protecție în care se 
monteazӑ senzorul de nivel. Cușca de 
protecție poate fi din oțel carbon sau 
inox.

TIPUL FH PENTRU 
REGIM GREU
Ieșirea se livreazӑ cu șorț mai lung și mai 
robust decât în versiunea standard de 
benӑ, precum și cu o cușcӑ de protecție 
mai mare permițând montarea a doi 
senzori de nivel.

PENTRU BENĂ DESCHISĂ

TIPUL MS STANDARD 
Capӑtul este o combinație pentru 
cisternӑ și pentru benӑ deschisӑ și este 
în consecințӑ echipatӑ cu ambele, con 
și șorț. Pentru încӑrcarea în bene se 
coboarӑ șorțul.

Pentru încӑrcarea cisternelor șorțul se 
ridicӑ și se strânge pe cele douӑ cleme. 
Conul final are un aspect similar cu cel 
al versiunii de cisternӑ. Este disponibilӑ 
opțiunea de ridicare / coborâre electricӑ 
a șorțului.

TIPUL MH PENTRU 
REGIM GREU 
Capӑtul este o combinație pentru 
cisternӑ și pentru benӑ deschisӑ 
și este în consecințӑ echipatӑ cu 
ambele con și șorț. Sorțul este mai 
robust și mai lung decât cel standard 
MS combinat.standard.

IESIRI COMBINATE

TIPUL FS PENTRU 
BENA DESCHISĂ
Modulul de capӑt este montat pe o placӑ 
planӑ echipatӑ cu șorț pentru praf și o 
colivie pentru senzor de nivel.

TIPUL UNIVERSAL MS
Capӑtul este o combinație pentru 
cisternӑ și benӑ fiind, de aceea, echipat 
atât cu con cât și cu șorț. Pentru 
încӑrcarea în camioane cu benӑ se 
coboarӑ șorțul.

Pentru încӑrcarea autocisternelor șorțul 
se ridicӑ și se strânge cu douӑ mânere. 
Conul final are design similar cu acela 
pentru cisternӑ.

TIPUL TS PENTRU 
CISTERNĂ
Modulul de capӑt este montat pe o 
placӑ planӑ. Cele trei cabluri de ghidare 
sunt fixate pe placӑ împreunӑ cu flanșa 
tubului de aspirație și racordul filetat 
pentru senzorul de nivel.

TIPURILE CU
TIPURILE CU TELESCOP DESCHIS

PROTECTIE CAUCIUCATĂ
Opțional, modelul T poate fi livrat cu 
cauciuc Remaline negru, moale, de 10 
mm sau cu Remaline alb, de 6 mm, de 
uz alimentar. 

OPTIUNE

Pentru încӑrcarea cisternelor șorțul 
se ridicӑ utilizând cele douӑ mânere și 
se strânge. Conul final are un aspect 
similar cu cel al versiunii de cisternӑ. 
Este disponibilӑ opțiunea de ridicare / 
coborâre electricӑ a șorțului.
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EXEMPLE DE 
PRODUSE CARE 
POT FI INCĂRCATE

• MINERALE

• CĂRBUNE

• CIMENT SI CLINCHER

• CENUȘĂ UȘOARĂ

• AMIDON

• ZAHĂR

• FĂINĂ

• CEREALE

• NUTRETURI

• INGRĂȘĂMINTE

• RUMEGUȘ

• PULBERI DIVERSE

TAMBURUL TROLIULUI ȘI CAPUL DE CURSĂ
Standard, troliul este echipat cu trei fulii 
fixate pe rulmenți de calitate. Cele trei 
cabluri de oțel oferӑ tragere și coborâre 
echilibratӑ. Funcția de cablu moale 
/ cablu întins este standard la toate 
manșele.

CADRUL MOTORULUI 
Cadrul motorului este realizat drept o 
structurӑ robustӑ încarcasatӑ în oțel 
și ABS asigurând o protecție a pӑrților 
electrice și mecanice. În același timp 
doar patru șuruburi asigurӑ acces 
complet de sus pânӑ jos la toate 
componentele motorului.

Troliul se livreazӑ cu acționare 
electricӑ. Poate fi livrat cu panou de 
control în care funcțiile sunt integrate 
sau cu cutie de conexiuni. Tabloul 
electric respectiv cutia de conexiuni 
se monteazӑ pe bracheți culisanți 
care sӑ permitӑ acces facil.

ACTIONARE SI CONTROL

MINERALE

CĂRBUNE

CENUȘĂ 
UȘOARĂ

CENUSA 
USOARA

AMIDON

ZAHĂR

 FĂINĂ

CEREALE

NUTRETURI

INGRĂȘ-
ĂMINTE

RUMEGUȘ

PULBERI 
DIVERSE
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ACCESSORIES

FLEXPOSITIONER

FLEXCLOSE

FLEXFILL

FLEXCONTROL

FLEXVIB/
INDICATOR

O GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII 
ASIGURĂ CA TELESCOAPELE 

DE INCĂRCARE MODUFLEX 
POT FI ADAPTATE CU PRECIZIE 
LA SOLICITARILE CLIENTILOR



CIMBRIA.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

Industrivej Syd 1a
7400 Herning
DENMARK 
Phone: +45 72 42 24 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com 
www.cimbria.com
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SOLUTIONS.  
TOGETHER.


