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БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В 
ОДНОМУ РІШЕННІ

Перевантаження сипких матеріалів завжди пов’язане з 
ризиком появи відходів і пилу, а також з небезпекою вибухів. 
Ці ризики можуть негативно впливати як на навколишнє 
середовище і безпеку праці, так і на фінансовий стан компанії.

Cimbria Moduflex розробляє, виробляє і постачає на ринок 
обладнання, яке здійснює навантаження сипких матеріалів 
без утворення пилу.

З 1977 року ми здійснили постачання більш 12500 одиниць 
обладнання для різних галузей в десятки країн світу. 
Накопичений досвід дозволяє нам знаходити оптимальні 
рішення для компаній, що інвестують в обладнання для 
завантаження сипких матеріалів.

ОБЛАДНАННЯ МОДУФЛЕКС – ЦЕ 
ОЗНАЧАЄ:
• надійний і досвідчений постачальник

• завжди в наявності стандартні компоненти 
модульної конструкції

• широкий асортимент

• міцна конструкція, яка легко обслуговується

• сучасний дизайн, технологія і функціональність

• обладнання сертифіковане згідно з офіційними 
вимогами, включаючи ATEX
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РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ДИЗАЙН

TEXНОЛОГІЯ

ЕЛЕКТРИЧНА ЛЕБІДКА

ПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

МОДУЛЬ РУКАВА

НАПРАВЛЯЮЧИЙ КОНУС

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

- ХАРАКТЕРНА РИСА МОДУФЛЕКСА
Модульна конструкція нашого обладнання є унікальною властивістю 
Модуфлекса. Замовник отримує обладнання, яке ідеально відповідає 
специфіці його діяльності та дозволяє проводити модифікації та 
ремонт з мінімальним перериванням процесу експлуатації. Таким 
чином, скорочуються не тільки витрати на техобслуговування, а й 
втрати виробничого часу.

ФОРМА І ФУНКЦІЇ
Завдяки модульній конструкції і ергономічному підходу 
завантажувальний пристрій Модуфлекс є виключно функціональним і 
надійним рішенням для завантаження сипких матеріалів. Модуфлекс 
- це ідеальне поєднання дизайну, функціональності і передової 
технології, які відповідають вимогам Директиви щодо машинного 
обладнання, Директиви ATEX і т.д., які встановлюють стандарти 
безпеки роботи оператора.

ПІДТРИМКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Одним із пріоритетних напрямків для нас є надання замовникам 
технічних консультацій та допомоги у виборі оптимального рішення, як 
у технічному, так і у фінансовому відношенні. Ми надаємо замовникам 
гарантію відповідності всієї продукції світовим і національним 
стандартам якості. В наявності завжди є стандартні компоненти, що 
дозволяє нам швидко і ефективно надавати послуги з технічного 
обслуговування.
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ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАКРИТИМ МЕТОДОМ
• Розвантажувальний пристрій прилягає до 

навантажувального люка для забезпечення 
пилонепроникного з’єднання.

• Потік матеріалу вільно проходить через направляючі 
конуси рукава.

• Реверсний активний потік повітря створює негативний 
тиск, необхідний для запобігання виділення пилу.

• Індикатор розвантажувального пристрою автоматично 
зупиняє процес завантаження при повному заповненні.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДКРИТИМ МЕТОДОМ
• При відкритому навантаженні завантажувальний рукав 

розташований безпосередньо на насипу продукції.

• Потік матеріалу вільно проходить через ряд напрямних 
конусів.

• Реверсний потік повітря створює негативний тиск, щоб 
виключити виділення пилу.

• Індикатор на випускному пристрої автоматично піднімає 
завантажувальний рукав. 

В СИСТЕМІ ЗАКРИТОГО 
ЗАВАНТАЖЕННЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ ВСТАНОВЛЕНО 
НА ВАНТАЖНОМУ ЛЮЦІ. 

ПРИ ВІДКРИТОМУ 
ЗАВАНТАЖЕННІ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ РУКАВА 
РОЗТАШОВАНО 
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА 
НАСИПУ МАТЕРІАЛУ.

ПРИНЦИП ДІЇ
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ПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ТИП С + S
Приймальний пристрій Moduflex типу C + S є стандартним. 
Діаметр аcпіраційнного отвору - 150 мм. Також можуть постачатися 
приймальні пристрої інших діаметрів в залежності від необхідної 
продуктивності. Для приймальних пристроїв типу S в якості опції 
можуть постачатися також клапани негативного тиску і зовнішнього 
повітря.

ТИП Н
Приймальний пристрій Moduflex тип Н також є стандартним і 
використовується, якщо потрібно з’єднати його нахлистом з верхнім 
конусом. Приймальний патрубок має конічну форму і забезпечує 
оптимальну пропускну здатність при мінімальному утворенні пилу в 
аспіраційної системи. 
Для приймальних пристроїв типу Н також в якості опції можуть 
постачатися клапани негативного тиску і зовнішнього повітря.

ТИП Т
Приймальний пристрій Moduflex тип Т обладнано фланцем 
діаметром 250 мм з отворами 12 х 12 мм. 
Діаметр аспіраційного отвору - 100 мм. Верхні секції телескопічної 
труби прикріплені до низу приймального пристрою за допомогою 
просто з’єднувальних затискачів, що дозволяє легко замінити одну 
або кілька секцій труби в разі пошкодження.

Усі приймальні пристрої мають виключно компактну, але міцну 
конструкцію. Вони можуть бути виготовлені з м’якої сталі, 
нержавіючої сталі або зносостійких матеріалів. Стандартна 
телескопічна труба, тип Т250, стандартно виробляється з 
кислотостійкої сталі AISI 316.

Спеціальний пристрій діаметром 150 мм 
автоматично відключає негативний тиск, 
коли приймальний пристрій піднімається 
у верхнє положення. Цей пристрій може 

бути виготовлено з тих же матеріалів, 
що і приймальний блок. Усі приймальні 

пристрої підходять для з’єднувальних 
контр-фланців номінального діаметра. 

Приймальні пристрої можуть постачатися 
з адаптерами для інших типів з’єднань.

Для усіх типів завантажувальних рукавів 
є повітряні клапани з пофарбованим 

покриттям або з нержавіючої сталі. Ці 
клапани обладнані патрубком, через 
який забезпечується під’єднання до 

аспіраційної системи.
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ТИП F
Приймальний пристрій Moduflex тип F є комплексним блоком, що 
не вимагає додаткових зовнішніх фільтрів. Цей приймальний блок 
постачається з вбудованим фільтром з дев’ятьма фільтрувальними 
мішками. Приймальний отвір фільтра обладнаний власним 
вентилятором з регулюючим клапаном і напірною ємністю, що 
дозволяє забезпечувати постійне очищення фільтра.

ТИП D
Приймальний пристрій у рукава типу D має аналогічні характеристики, 
що й для типу F, але має вбудований фільтр з дев’ятьма картриджами. 
Для встановлення даного модуля необхідна певна висота, але 
фільтруючий елемент забезпечує більшу площу фільтрації, ніж 
фільтрувальні мішки.

ВБУДОВАНІ ФІЛЬТРИ

Приймальна частина фільтра типу F300 
є висувною, що робить конструкцію 
дуже компактною. Таким чином, для 
монтажу завантажувального пристрою 
даного типу досить зовсім невеликої 
висоти.

Фільтрувальні мішки кріпляться зверху і 
знизу приймального пристрою фільтра, 
вони доступні в декількох варіантах 
виконання в залежності від області 
застосування і від типів продуктів для 
завантаження.

Картриджі монтуються зверху 
приймального блоку фільтра, що 
робить їх обслуговування, заміну і (або) 
очищення особливо зручним.

Усі приймальні пристрої сумісні 
зі стандартними контр-фланцями 
номінального діаметра. Усі приймальні 
пристрої можуть постачатися з 
перехідниками для з’єднання з 
фланцями іншого типу.

ТИП K І N
Пристрої серії K і N обладнані фільтром, який монтується збоку. 
Завдяки такій конструкції можна з легкістю замінити фільтрувальні 
блоки і магнітні клапани. більшу того, таке рішення забезпечує 
навіть більшу фільтруючу поверхню, ніж пристрої типу F і D.

Стандартна фільтруюча поверхня становить 
9 кв.м, 14 кв. м. і 18 кв. м, проте моделі 
можуть постачатися з фільтрами інших 
розмірів за замовленням.

Картриджі монтуються зверху 
приймального блоку фільтра, що 
робить їх обслуговування, заміну і (або) 
очищення особливо зручним.
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ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ МОДУЛІ

Стандартний модуль завантажувального пристрою Moduflex 
виготовляється з поліаміду, покритого ПХВ, позначається РА7000 і 
має жовтий колір. Цей модуль можна використовувати для широкого 
діапазону матеріалів, температура яких при завантаженні не перевищує 
70°С.

Білий модуль має ті ж характеристики, що й стандартний, проте біла 
«безбарвна» версія може краще підійти для певних типів продуктів. 
Інші кольори можуть постачатися на замовлення.

Для харчових продуктів використовується модуль, виконаний з 
поліестеру, покритого ПВХ, світло-сірого кольору. Цей матеріал 
схвалений для застосування з питною водою і може використовуватися 
для будь-яких видів харчових продуктів, температура яких при 
завантаженні не перевищує 70°С. Даний модуль також стійкий до 
впливу ультрафіолетового випромінювання, гниття і цвілі.

Для складних умов експлуатації - наприклад, пов’язаних з 
температурою або хімічним складом продукту - використовується 
модуль зі скловолокна, покритого тефлоном, темно-сірого кольору. 
Цей модуль можна використовувати при робочій температурі до 
260°С і може витримати майже будь-який зовнішній вплив.

Модуль NPG з чорного хлоропренового каучукового поліамідного 
матеріалу, який стійкий до різного роду хімічного впливу, має високу 
зносостійкість і високий рівень захисту від ультрафіолетового 
випромінювання. Діапазон робочої температури модулів NPG до 130°С.

При завантаженні потенційно вибухонебезпечних матеріалів, 
наприклад таких як зерно і цукор, вступають в силу директиви 
ATEX. Тому необхідно, щоб модулі мали антистатичні властивості, 
які забезпечуються за допомогою антистатичних смуг. Ці смуги 
приєднуються до вшитих металевих кілець, щоб в результаті впливу 
статичної електрики не виникали іскри.

Для застосування в умовах дуже низької температури розроблено 
спеціальний матеріал, з якого виготовлені ці зелені модулі. Це 
Vinyplan Artic, в основі якого матеріал з поліефіру і покриття з ПВХ 
/ ПУ. Модуль типу Z працює при температурі від -60 ºC до +70 ºC. 
Стандартно цей матеріал має антистатичні властивості. 

Даний модуль виготовлено з матеріалу Valmex Corotex P250, червоного 
поліестеру і скловолокна, покритого силіконовою гумою по обидва боки. 
Модуль типу R працює при діапазоні температур від - 40°C до 150°C, а 
також при короткочасної температурі 220°C.

ТИП Y ТИП W

ТИП G

ТИП B ТИП R

ТИП Y З АНТИСТАТИЧНИМИ СМУГАМИ ТИП Z

ТИП M
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ОПОРНЕ КІЛЬЦЕ ТИПУ О
Внутрішнє опорне кільце є стандартним компонентом моделі С300, 
однак, їм можуть комплектуватися і решта всіх моделей. Опорне 
кільце забезпечує безпечне з’єднання модулів у випадках, коли 
необов’язково або небажано використання направляючих воронок. 
Опорне кільце можна використовувати для роботи з матеріалами, 
які не виробляють, чи виробляють мало пилу, або продуктами, 
в процесі завантаження яких можливе утворення осаду на 
внутрішній стороні направляючої воронки. Опорне кільце може бути 
виготовлено зі звичайної або нержавіючої сталі.

УЛЬТРАМІДОВА ВОРОНКА ТИПУ U
Компанія Кімбрія є єдиним виробником завантажувальних рукавів, 
обладнаних пластиковими направляючими воронками на основі 
нейлону. Направляюча воронка виготовлена з поліаміду з високою 
щільністю з товщиною стінок 6 мм. Таким чином виходить дуже 
легка, але виключно міцна направляюча воронка, яку можна 
використовувати для матеріалів, що мають помірні абразивні 
властивості, або коли необхідна відносно невелика загальна 
вага завантажувального рукава. Ультрамідову воронку можна 
використовувати для усіх моделей завантажувальних рукавів серії 
300.

СТАЛЕВІ ВОРОНКИ ТИПУ J
Стандартні сталеві воронки можуть постачатися для усіх типів 
завантажувальних рукавів, наприклад, коли необхідно, щоб деталі, 
які контактують з продуктом, були з нержавіючої сталі, як при 
навантаженні харчових продуктів. Стандартна сталева воронка має 
товщину стінок 2 мм для звичайної і нержавіючої сталі, але можлива 
версія з товщиною стінок 4 мм, а також версія Hardox 400 зі стінками 
4 мм.

СТАЛЕВІ ВОРОНКИ ТИПУ L, ЩО 
ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ
Такі сталеві направляючі воронки зазвичай постачаються з багатьма 
завантажувальними рукавами і зазвичай використовуються для 
продуктів, що утворюють велику кількість пилу, або коли необхідне 
оптимальне відділення продукту і відпрацьованого повітря. 
Стандартна сталева воронка має товщину стінок 2 мм, але можлива 
версія зі стінками товщиною 4 мм або версія Hardox 400 зі стінками 
4 мм.

Навантажувальне обладнання Moduflex може постачатися з 
направляючими воронками різних типів, що відповідають типу 
відвантаженого матеріалу, наприклад для порошків, гранул або 
пелет. Направляючі воронки постачаються з периферійним кільцем, 
до якого за допомогою зовнішнього з’єднувального кільця кріпляться 
модулі. Таким чином, в разі пошкодження або після закінчення 
терміну служби направляючої воронки, її можна замінити, 
не знімаючи увесь завантажувальний рукав. Воронки можна 
поєднувати з усіма типами модулів.

НАПРАВЛЯЮЧІ ВОРОНКИ
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РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

БАЗОВИЙ ТИП ТВ
Цей пристрій забезпечений трьома 
легкодоступними фігурними фланцями, 
на яких кожен трос закріплюється за 
допомогою фіксатора. Крім того, даний 
пристрій постачається з трьома фіксованими 
затискачами, розташованими через 120°.

СТАНДАРТНИЙ ТИП TS
Цей пристрій монтується на 
розвантажувальної муфті. Передбачені також 
три направляючи для тросів, які дозволяють 
регулювати підйомні троси. Також є дві знімні 
ручки.

ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТИП ТН
Цей пристрій постачається з внутрішньою 
воронкою, що забезпечує оптимальне 
відділення продукту і відпрацьованого 
повітря, з регулювальними муфтами для 
підйомних тросів і двома затискачами. Також 
є дві знімні ручки.

КОРПУСНІ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 
(ДЛЯ ЦИСТЕРН)

СТАНДАРТНИЙ ТИП  FS
Постачається з пилозахисним фартухом, 
захисним огородженням, на якому можна 
встановити індикатор рівня. Захисний 
корпус може бути виготовлений з м’якої або 
нержавіючої сталі.

ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТИП FH
Цей пристрій постачається з більш міцним 
і довгим пилозахисним фартухом, ніж у 
стандартного пристрою, а також з більш 
великим захисним корпусом, що дозволяє 
встановити два індикатора рівня.

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 
(ДЛЯ ТРАНСПОРТУ З ПЛАСКИМ ДНОМ) 

СТАНДАРТНИЙ ТИПА MS
Це поєднання корпусного і пристрою 
для плаского дна, тому він оснащений 
і розвантажувальною воронкою, і 
пилозахисним фартухом. При завантаженні 
на пласке дно пилозахисний фартух 
опускається.

Для завантаження в цистерну пилозахисний 
фартух піднімається і кріпиться до двох 
ручок за допомогою фіксаторів. Конструкція 
розвантажувальної воронки така ж, як у 
розвантажувального пристрою для цистерн. 
В якості опції є функція електричного 
підйому / опускання фартуха.

ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТИП МН
Це поєднання корпусного і пристрою 
для плаского дна, тому він оснащений 
і розвантажувальною воронкою, і 
пилозахисним фартухом. Пилозахисний 
фартух міцніший і довше, ніж у стандартного 
багатофункціонального пристрою. 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУ З ПЛАСКИМ 
ДНОМ ТИП FS
Цей пристрій монтується на розвантажувальної 
пластині, він забезпечений пилозахисним 
фартухом і розвантажувальним блоком, на якій 
можна встановити індикатор рівня.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ ТИП MS
Це поєднання корпусного і пристрою 
для плаского дна, тому він оснащений 
і розвантажувальною воронкою, і 
пилозахисним фартухом. При завантаженні 
на пласке дно пилозахисний фартух 
опускається.

Для завантаження в цистерну пилозахисний 
фартух піднімається і кріпиться до двох 
ручок за допомогою фіксаторів. Конструкція 
розвантажувальної воронки така ж, як у 
розвантажувального пристрою для цистерн.

КОРПУСНИЙ ВИПУСКНИЙ 
ПРИСТРІЙ ТИП TS
Пристрій монтується на розвантажувальної 
пластині. Три направляючи для підйомних 
тросів кріпляться до пластини разом з 
фланцем для аспіраційного патрубка і 
різьбовою втулкою для індикатора рівня.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ПРИСТРОЇ

ГУМОВЕ ПОКРИТТЯ
В якості опції пристрій типу Т може бути 
обладнано гумовим покриттям Ремалін: 
м’яким чорним 10 мм або білим 6 мм, що 
схвалено для харчової промисловості.

ОПЦІЯ

Для завантаження в цистерну пилозахисний 
фартух піднімається і кріпиться до двох 
ручок за допомогою фіксаторів. Конструкція 
розвантажувальної воронки така ж, як у 
розвантажувального пристрою для цистерн. 
В якості опції є функція електричного підйому 
/ опускання фартуха.
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БАРАБАНИ ЛЕБІДКИ І КІНЦЕВІ ВИМИКАЧІ

У стандарті лебідка завантажувального 
рукава обладнана трьома потужними 
барабанами на високоякісних кулькових 
підшипниках. Три відповідних підйомних 
троса забезпечують виключно рівний і 
збалансований підйом і опускання. Усі 
завантажувальні рукави також мають 
функцію натягування / ослаблення троса.

РАМА МОТОРА

Вся рама мотора являє собою виключно 
міцну конструкцію в корпусі зі сталі та 
пластику АБС, який забезпечує оптимальний 
захист електричних і механічних 
компонентів. У той же час лише чотири болта 
забезпечують повний доступ до всіх частин 
лебідки або зверху, або знизу.

Ел. лебідка обладнана мотором і 
редуктором. Вона також може бути 
укомплектована пультом керування 
з усіма інтегрованими функціями 
або розподільною коробкою. Пульт 
керування або розподільна коробка 
монтуються на рухомих кронштейнах, 
які дозволяють опустити механізм 
керування для більш легкого доступу.

МОТОР, РЕДУКТОРИ І ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

МІНЕРАЛИ

ВУГІЛЛЯ

ЦЕМЕНТ І 
КЛІНКЕР

ЗОЛЬНИЙ 
ПИЛ

КРОХМАЛЬ

ЦУКОР

БОРОШНО

ЗЕРНО

ТВАРИННИЙ
КОРМ

ДОБРИВА

ДЕРЕВНИЙ 
ОСТРУЖОК

ПОРОШКИ 
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ДОПОМІЖНІ ПРИСТРОЇ

ПОЗИЦІОНЕР 
FLEXPOSITIONER

ЗАКРИВАЮЧИЙ 
ПРИСТРІЙ 
FLEXCLOSE

ПРИСТРІЙ, ЩО 
ЗАПОВНЮЄ 
FLEXFILL

ПРИСТРІЙ 
КЕРУВАННЯ 
FLEXCONTROL

ІНДИКАТОР

FLEXVIB

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОПОМІЖНИХ 
ПРИСТРОЇВ ДОЗВОЛЯЄ НАЙКРАЩИМ 

ЧИНОМ АДАПТУВАТИ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ 
СИСТЕМИ MODUFLEX ДО 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ЗАМОВНИКА
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