
MODUFLEX
YÜKLEME OLUKLARI

TAŞIMA  |  KURUTMA  |  TOHUM İŞLEME  |  ELEKTRONİK TASNİF  |  DEPOLAMA  |  ANAHTAR TESLİM

TAŞIMA

|  TU  |

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

02
.2

0



TEK ÜRÜNDE
GÜVENLİ VE TEMİZ
BİR ORTAM

Yığın halindeki malların boşaltılması, atık ve toz oluşturma riski ve patlama 
tehlikesi ile ilişkilendirilmektedir.
Bu risklerin hem çevre, hem iş güvenliği, hem de şirket finansal durumu 
üzerinde olumsuz etkisi olabilir. 

Cimbria Moduflex, yığın halindeki malların tozsuz boşaltılmasına imkan 
sağlayan çözümler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.

1977’den beri bu işi yapmaktayız ve sayısız farklı sanayiye sağlanan 12.500 
üzerindeki sistemle Moduflex, tüm dünyada yığın boşaltma ekipmanlarına 
yatırım yapan müşterilerine
sürekli fayda sağlayan deneyimli bir şirket temelini oluşturmuştur.

MODUFLEX ÇÖZÜMLERİ ŞU 
ANLAMLARA GELİR:
• Güvenilir ve deneyimli bir tedarikçi

• Modüler yapılı standart bileşenler, tümü stoklu

• Kapsamlı bir ürün yelpazesi

• Kolay bakım ve dayanıklı imalat

• Öncü tasarım, teknoloji ve işlev

• ATEX onayı için gerekli çözümler dahil olmak üzere 
iyi belgelendirilmiş ekipmanlar
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     BOŞALTMA ÇÖZÜMLERİ
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TASARIM
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GİRİŞ

OLUK MODÜLÜ

KILAVUZ KONİ

ÇIKIŞ

MODÜLER YAPI
– BİR MODUFLEX ÖZELLİĞİ
Makinelerimizin modüler yapısı Moduflex’in eşsiz bir özelliğidir.
Bu, müşterilerimizin uygulamalarına tamamen uygun hassas
çözümler alması anlamına gelmektedir, ayrıca boşaltma işlemindeki 
aksaklıkları en aza indirmek için yükleme oluklarındaki değişiklikler 
ve onarımlar için belirli bir esneklik seviyesi sağlamaktadır. Bu sayede 
bakım masraflarının azalmasının yanı sıra, kayıp üretim zamanı etkisini 
de azaltmaktadır.

ŞEKİL VE İŞLEV
Dayanıklı yapıları ve dinamik tasarımları sayesinde, yükleme 
oluklarımız son derece işlevsel ve güvenilir boşaltma üniteleridir. 
Moduflex yükleme olukları ile tasarım, işlev ve teknolojinin bir arada 
olması amaçlanmaktadır ve aynı zamanda operatör güvenliğini 
temin etmek için Makineler Direktifi, ATEX Direktifi vb. gereklilikler 
sağlanmaktadır.

DESTEK VE SERVİS
Müşterilere doğru tavsiyelerde bulunmaya büyük önem vermekteyiz, 
böylece Moduflex ile işbirliği içerisinde – hem teknik, hem de finansal 
yönden – en iyi çözümü seçebilirler. Müşterilerimiz her zaman ürünün 
kapsamlı olarak test edildiğinden ve belgelerinin hazırlandığından emin 
olabilirler. Ayrıca, tüm standart bileşenleri stokta bulundurmaktayız, bu 
da müşterilerimiz için hızlı ve verimli bir servis sunabilmemiz anlamına 
gelmektedir.
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KAPALI YÜKLEME
•  Çıkış, tozsuz bir bağlantı sağlayacak şekilde
 deponun yükleme ambar kapağı üzerinde bulunur.

•  Açık, üst üste bindirmeli kılavuz koniler boyunca serbest bir 
malzeme akımı geçer.

•  Ters bir hava jeti egzozu, toz oluşumunu gidermek için gerekli 
negatif basıncı üretir.

•  Çıkışa monte edilen bir gösterge, tanker dolduğunda yükleme 
işlemini otomatik olarak durdurur.

AÇIK YÜKLEME
•  Yükleme oluğu çıkışı ürün yığınının üzerinde durur.

•  Açık, üst üste bindirmeli kılavuz koniler boyunca 
 serbest bir malzeme akımı geçer.

•  Ters bir hava jeti egzozu, toz oluşumunu gidermek için 
gerekli negatif basıncı üretir.

•  Çıkışa monte edilen bir gösterge yükleme oluğunu otoma-
tik olarak kaldırır

KAPALI BİR YÜKLEME 
SİSTEMİNDE ÇIKIŞ 
AĞIZLIĞI TANKERLERİN 
YÜKLEME AMBAR
KAPAĞI ÜZERİNDE
DURUR

AÇIK YÜKLEME 
SİSTEMİNDE
YÜKLEME OLUĞU
ÇIKIŞI ÜRÜN YIĞINI
ÜZERİNDE DURUR

YÜKLEME İLKELERİ
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         GİRİŞLER

KAPALI BİR YÜKLEME 
SİSTEMİNDE ÇIKIŞ 
AĞIZLIĞI TANKERLERİN 
YÜKLEME AMBAR
KAPAĞI ÜZERİNDE
DURUR

TİP C + S
Tip C + S için Moduflex girişi standart bir giriştir. Hava emme 
açıklığı 150 mm çapındadır ve gerekli kapasiteye bağlı olarak 
değişken giriş çapları mevcuttur. Tip S girişler için aksesuarlar 
olarak negatif basınç için otomatik kapatma işlevi ve hatalı hava 
vanaları mevcuttur.

TİP H
Tip H için Moduflex girişi, üst koni ile üst üste bindirmenin gerekli 
olduğu standart bir giriştir. Tip H giriş borusu huni şeklindedir, en 
uygun ürün akışını ve hava emme sisteminde asgari miktarda toz 
olmasını sağlar.
Tip H girişler için aksesuarlar olarak negatif basınç için otomatik 
kapatma işlevi ve hatalı hava vanaları mevcuttur.

TİP T
Tip T için Moduflex girişi, 12 x 12 mm deliklerle 250 mm çaplı 
bir flanş ile birlikte temin edilir. Hava emme açıklığı 100 mm 
çapındadır. Üst teleskopik boru kesitleri, hasar durumunda bir veya 
daha fazla boru kesitini değiştirmeyi kolaylaştıran basit bağlantı 
kelepçeleri kullanılarak girişin altına monte edilir.

Tüm girişler oldukça kompakt ve dayanıklı bi tasarım esası ile inşa 
edilmektedir. Tüm girişlerin yumuşak çelik, paslanmaz çelik veya 
aşınmaya dayanıklı versiyonları mevcuttur. Tip T250 teleskopik 
boru, AISI 316 aside dayanıklı çelikle standart olarak teslim edilir.

Otomatik 150 mm kapanma işlevi,
oluklar en üst konumdayken

negatif basıncı kapatır. Kapanma
işlevi, girişin kalanıyla aynı malzeme

seçimi ile tedarik edilir.
Tüm girişler standart olarak DN karşı flanşına

takılmaktadır. Girişler, diğer geçiş
tipleri ile bağlantı kurabilmek için

bağdağtırıcı parçalarla birlikte tedarik edilir.

Hatalı hava vanaları, tüm yükleme
olukları için boyalı veya paslanmaz
çelik olarak mevcuttur. Hatalı hava 

vanasında, hava emme sistemine boru
girişini kolaylaştırmak için bir boru kesiti

bulunmaktadır.



 |   6   |

TİP F
Tip F için Moduflex girişi, tamamen müstakil, harici filtrelerden 
bağımsız bir ünitedir. Giriş, dokuz adet filtre torbası ile birlikte 
entegre bir filtre modülü ile birlikte tedarik edilir. Filtre girişi, 
düzenleyici sönümleyici ve basınç deposu ile birlikte tedarik edilir, 
yükleme sırasında filtrenin sürekli temizlenmesini sağlar.

TİP D
Tip D için Moduflex girişleri, tip F için olanlarla aynı karakteristiklere 
sahiptir, ama girişte dokuz filtre kartuşuyla entegre bir filtre modülü 
tedarik edilmektedir. Filtre modülü belirli bir kurulum yüksekliği 
gerektirir, dolayısıyla filtre torbalarından daha büyük bir filtre alanı 
sağlamaktadır.

ENTEGRE FİLTRELER

Tip F300’deki filtre girişi geri çekilebilir, 
oldukça kompakt bir imalat sağlar. Sonuç 
olarak, bu tür bir yükleme oluğu sadece 
küçük bir kurulum yüksekliği gerektirir.

Filtre torbaları filtre girişinin üstüne ve 
altına monte edilir ve boşaltılan çeşitli 
ürünlere ve uygulamalara uygun olması 
için çeşitli farklı versiyonlarda mevcuttur.

Filtre kartuşları filtre girişinin
üstüne monte edilir ve dolayısıyla 
değiştirme ve/veya temizleme ile 
bağlantılı olarak bakımı son derece 
kolaydır.

Tüm girişler standart olarak DN karşı 
flanşına takılmaktadır. Girişler, diğer 
flanş tipleri ile bağlantı kurabilmek için
bağdaştırıcı parçalarla birlikte tedarik 
edilir.

TİP K VE N
K ve N serileri yandan monte edilen filtre ünitesi ile donatılmıştır. 
İmalatı, filtre ünitelerini ve manyetik vanalarını değiştirmek için 
kolay erişim sağlar. Ayrıca, bu çözüm ile F ve D tiplerine göre daha 
geniş filtre alanı sağlanır.

Standart filtre alanları 9 m², 14 m² ve 
18 m² olarak mevcuttur, ancak isteğe 
bağlı olarak diğer filtre boyutlarına sahip 
modeller de tedarik edilebilir.

Filtre kartuşları filtre ünitesinin üstüne 
monte edilir ve dolayısıyla değiştirme
ve/veya temizleme ile bağlantılı olarak
bakımı son derece kolaydır.
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      OLUK MODÜLLERİ

Moduflex yükleme oluğu için standart modül, sarı renk kodunda 
PA700 gösterimiyle PVC-kaplı poliamiddir. Bu modül, ürün 
sıcaklığının 70°C’yi aşmaması sağlandığı müddetçe pek çok farklı 
ürünle birlikte kullanılabilir.

Beyaz modül, standart modülle aynı özelliklere sahiptir, ancak 
“renksiz” beyaz versiyon belirli ürün türleri için daha uygun olabilir. 
Diğer renkler talep üzerine mevcuttur.

Gıda ürünleri için, açık gri renkte PVC kaplı polyester bir 
modül kullanılabilir. Malzeme, içme suyu için onaylanmıştır ve 
dolayısıyla ürün sıcaklığı 70°C’yi aşmadıkça her türlü gıda ürünü 
ile kullanılabilir. Modül ayrıca UV ışığa, çürüğe ve mantara karşı 
dirençlidir.

Oldukça zorlu görevler için – yani ürünün sıcaklığı veya kimyasal 
bileşimi ile ilgili olarak – koyu gri Teflon kaplı fiberglas bir modül 
kullanılır. Bu modülün 260°C’ye kadar bir çalışma aralığı vardır ve 
neredeyse her türlü dış etkiye karşı direnç gösterebilir.

NPG modülü siyah kloropren kauçuk kaplı poliamid malzeme-
dendir, pek çok kimyasal etki türüne dayanıklıdır, iyi bir aşınma 
kalitesine sahiptir ve UV ışığına karşı yüksek koruma sunar. NPG 
modülünün 130°C’ye kadar çalışma aralığı vardır.

Tahıl ve şeker gibi ürünlerin gecikmeli toz patlaması oluşturma 
riskinin olduğu uygulamalarda, ATEX direktifi devreye girer. 
Dolayısıyla modüllerin anti-statik olması gereklidir ve bu durum 
anti-statik şeritler eklenerek sağlanır. Bu şeritler iç tarafa dikilmiş 
metal halkalara bağlıdır, dolayısıyla statik elektrik birikmesinden 
dolayı kıvılcım çıkışının olmaması sağlanır.

Çok düşük hava sıcaklıkları olasılığının bulunduğu koşullarda, bu 
yeşil modüllerin üretildiği özel bir malzeme geliştirilmiştir. Modül 
malzemesi, polyester taban malzemesi ve PVC/PU kaplama ile 
Vinyplan Artic’tir. Tip Z modülün -60 ºC - +70 ºC arasında sıcaklık 
çalışma aralığı vardır. Aynı zamanda, bu malzeme standart olarak 
anti-statiktir.

Kırmızı modül malzemesi Valmex Corotex P250’dir pas kırmızısı 
polyester ve fiberglas kumaşlar her iki taraftan silikon kauçuk ile 
kaplanmıştır. Tip R modülünün -40°C ve 150°C arasında sürekli 
çalışma sıcaklık aralığı ve 220°C kısa süreli çalışma sıcaklığı vardır.

TİP Y TİP W

TİP G

TİP B TİP R

ANTİSTATİK ŞERİTLERLE TİP Y TİP Z

TİP M
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DESTEK HALKASI TİP O
Dahili destek halkası tip C300’de standarttır, ancak tüm yükleme 
olukları tipleri için de tedarik edilebilir. Destek halkası, kılavuz 
konilerin gerekli olmadığı veya istenmediği durumlarda modüllerin 
güvenli bağlantısını sağlar. Destek halkası, kılavuz koninin iç 
tarafında kalıntıların birikme riskinin olduğu, hiç toz üretmeyen 
veya çok az toz üreten ürünlerle faydalı bir şekilde kullanılabilir. 
Destek halkası, normal çelik veya paslanmaz çelik olarak 
sağlanabilir.

ULTRAMİD KONİ TİP U
Moduflex, naylon bazlı malzeme ile kılavuz koniler sunan tek 
yükleme oluğu üreticisidir. Kılavuz koni, yüksek yoğunluklu 
poliamidden yapılmıştır ve 6 mm et kalınlığı ile kalıplanmıştır. 
Bu sayede, orta seviyede aşındırıcı özelliklere sahip ürünlerle 
kullanılabilen veya boşaltma oluğu için oldukça düşük bir toplam 
ağırlık tercih edildiğinde kullanılabilen oldukça hafif ama çok 
dayanıklı bir koni üretilmektedir. Ultramid koni, 300 serisindeki tüm 
yükleme oluğu tipleri ile birlikte kullanılabilir.

ÇELİK KONİLER TİP J
Standart çelik kılavuz koni her türlü yükleme oluğu için tedarik 
edilebilir, örneğin gıda maddelerinin boşaltılması gibi boşaltılan 
ürünle temas eden parçaların paslanmaz çelik olması gerektiğinde 
kullanılabilir. Çelik koni, normal ve paslanmaz çelik için standart 
olarak 2 mm et kalınlığı ile imal edilir, ancak 4 mm versiyonu da 
tedarik edilebilir ve 4 mm versiyonu Hardox 400’ten imal edilir.

BİNDİRMELİ ÇELİK KONİLER TİP L
Bindirmeli çelik kılavuz konileri, çeşitli yükleme oluklarında 
standart olarak tedarik edilir ve tipik olarak çok fazla toz oluşturan 
veya ürün ve egzozun en uygun şekilde ayrılmasının istendiği 
ürünlerle birlikte kullanılır. Çelik koni, normal ve paslanmaz çelik 
için standart olarak 2 mm et kalınlığı ile imal edilir, ancak 4 mm 
versiyonu da tedarik edilebilir ve 4 mm versiyonu Hardox 400’ten 
imal edilir.

Moduflex boşaltma çözümleri, toz, cüruf parçaları veya peletler 
gibi çeşitli boşaltma ürünlerine uygunluk sağlamak için farklı 
sayıda kılavuz koni tipleri ile birlikte tedarik edilebilir, böylece 
ürünün oluklar boyunca yönlendirilmesini sağlar. Kılavuz koniler 
bir kenar halkası ile birlikte tedarik edilmektedir, modüller bunlar 
üzerine harici bağlantı halkası ile sabitlenir. Bu, kılavuz konide 
bir hasar olması durumunda veya normal aşınma ile ilgili olarak, 
bütün oluğu çıkartmaya gerek kalmadan ilgili koni veya konilerin 
değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. Koniler, çeşitli oluk tipleri 
ile birleştirilebilir.

KILAVUZ KONİLER
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         ÇIKIŞLAR

TEMEL TİP TB
Çıkış, her telin üzerine bir tel kilidi ile 
sabitlendiği, kolay erişilen üç adet 
sabitleme kolu ile birlikte tedarik 
edilir. Ayırca, çıkış 120° açıklıkla 
konumlandırılmış üç adet sabit kulp ile 
birlikte tedarik edilir.

STANDART TİP TS
Çıkış, bir çıkış bağlantısı üzerine 
monte edilir. Ayrıca, kaldırma tellerinin 
ayarlanmasına imkan sağlamak için üç 
adet tel konsolu da monte edilmektedir. 
İki gevşek tutma kolu sağlanmaktadır.

AĞIR İŞ TİPİ TH
Çıkış, ürünün ve egzoz havasının en 
iyi şekilde ayrılması için dahili bir koni 
ve bunun yanı sıra kaldırma telleri için 
ayar bilezikleri ve iki adet kulp ile birlikte 
tedarik edilir. İki gevşek tutma kolu 
sağlanmaktadır.

DEPO ÇIKIŞLARI
STANDART TİP FS
Çıkış bir toz etekliği ve bunun yanı 
sıra üzerine seviye göstergesinin 
takılabileceği bir koruma parçası ile 
tedarik edilir. Koruma kafesi, yumuşak 
veya paslanmaz çelik olarak tedarik 
edilebilir.

AĞIR İŞ TİPİ FH
Çıkış, standart düz çıkıştan daha sağlam 
ve daha uzun bir toz etekliği, ayrıca 
iki adet seviye göstergesinin monte 
edilmesine imkan sağlayan daha büyük 
bir koruma kafesi ile birlikte tedarik edilir.

DÜZ ÇIKIŞLAR

STANDART TİP MS
Bu çıkış, depo çıkışının ve düz çıkışın 
kombinasyonudur ve hem çıkış konisi, 
hem de toz etekliği donanımına sahiptir. 
Düz tabanlı araçlara yükleme yapmak 
için toz etekliği alçaltılır.

Tanker yüklemesi için, toz etekliği 
yükseltilir ve iki tutma kolu üzerindeki 
bağlantılara sabitlenir. Çıkış konisinin 
depo çıkışına benzeri bir tasarımı vardır. 
Seçenek olarak etekliğin elektrikli 
yükseltme/alçaltma işlevi mevcuttur.

AĞIR İŞ TİPİ MH
Bu çıkış, depo çıkışının ve düz çıkışın 
kombinasyonudur ve dolayısıyla 
hem çıkış konisi, hem de toz etekliği 
donanımına sahiptir. Toz etekliği, 
standart çoklu çıkışındakinden daha 
kuvvetli ve daha uzundur.

ÇOKLU ÇIKIŞLAR

DÜZ ÇIKIŞ TİPİ FS
Çıkış bir çıkış levhası üzerine monte 
edilir ve bir toz etekliği ve üzerine bir 
seviye göstergesinin takılabileceği bir 
çıkış kafesi donanımı vardır.

DÜZ ÇIKIŞ TİPİ FS
Çıkış bir çıkış levhası üzerine monte 
edilir ve bir toz etekliği ve üzerine bir 
seviye göstergesinin takılabileceği bir 
çıkış kafesi donanımı vardır.

Tanker kamyon tipine yükleme yapmak 
için, toz etekliği yükseltilir ve iki tutma 
kolu üzerindeki bağlantılar kullanılarak 
sabitlenir. Çıkış konisinin depo çıkışına 
benzeri bir tasarımı vardır.

DEPO ÇIKIŞ TÜRÜ TS
Çıkış, bir çıkış levhası üzerine monte 
edilir. Kaldırma telleri için üç adet tel 
kılavuzu, hava emme borusu için bir flanş 
ve seviye göstergesi için dişli bir bilezik 
ile birlikte levhaya tutturulur.

TELESKOBİK ÇIKIŞLAR

LASTİK KAPLAMA
Y-çıkış, seçenek olarak 10mm yumuşak 
siyah Remaline veya 6mm Remaline 
gıda maddesi onaylı kauçuk ile tedarik 
edilebilir.

SEÇENEK

Tanker yüklemesi için, toz etekliği 
yükseltilir ve iki tutma kolu üzerindeki 
bağlantılar kullanılarak sabitlenir. Çıkış 
konisinin depo çıkışına benzeri bir 
tasarımı vardır.Seçenek olarak etekliğin 
elektrikli yükseltme/alçaltma işlevi 
mevcuttur.
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YÜKLENECEK
ÜRÜN

ÖRNEKLERİ
• MİNERALLER

• KÖMÜR

• ÇİMENTO VE CÜRUF

• KURUM

• NİŞASTA

• ŞEKER

• UN

• TAHIL

• HAYVAN YEMİ

• GÜBRELER

• TALAŞ

• TOZLAR

VİNÇ TAMBURLARI VE UÇ 
DURDURUCULAR

Motor vinci, standart olarak
yüksek kalitede bilyeli yatak ile 
desteklenen üç adet dayanıklı vinç 
tamburu donanımına sahiptir.
Bunlarla ilişkili olarak üç adet kaldırma 
teli son derece eşit ve dengeli kaldırma 
ve indirme sağlamaktadır. Sıkı/gevşek 
tel işlevi tüm yükleme oluklarında 
standart olarak sağlanmaktadır.

MOTOR KASASI
Tüm motor kasası oldukça dayanıklı
bir imalatla tasarlanmış ve
üretilmiştir, çelik ve ABS plastik bir 
yuva içerisinde yer almaktadır ve bu 
yuva elektrikli ve mekanik parçaların 
en uygun biçimde korunmasını 
sağlamaktadır. Aynı zamanda, motor 
vincinin tüm parçalarına alttan ve 
üstten tam erişim sağlamak için sadece 
dört cıvata bulunmaktadır.

Motor vinci, bir dişli motor
ile birlikte sağlanır. Tüm işlevlerin 
entegre olduğu bir kontrol paneliyle
veya bir bağlantı kutusu ile
tedarik edilebilir. Kontrol kabini veya
bağlantı kutusu, kolay erişim için
kontrol dişlisinin alçaltılmasına
imkan sağlamak için kayar konsollara
monte edilebilir.

MOTOR, DİŞLİLER VE KONTROLLER

MİNERALLER

KÖMÜR

ÇİMENTO 
VE 

CÜRUF

KURUM

NİŞASTA

ŞEKER

UN

TAHIL

HAYVAN 
YEMİ

GÜBRELER

TALAŞ

POWDERS
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AKSESUARLAR

FLEXPOSITIONER

FLEXCLOSE

FLEXFILL

FLEXCONTROL

FLEXVIB/
GÖSTERGE

KAPSAMLI AKSESUAR
ÇEŞİTLERİ, MODUFLEX

YÜKLEME OLUKLARININ
MÜŞTERİ İHİTYAÇLARINI

EKSİKSİZ OLARAK KARŞILAMAK
İÇİN UYARLANABİLMESİNİ SAĞLAR
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