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CIMBRIA.COM

BEZPIECZNY I DELIKATNY TRANSPORT 
WERTYKALNY I HORYZONTALNY
Cimbria jest wiodącym producentem  urządzeń do obróbki nasion 
sprzętu transportowego dla produktów rolniczych i przemysłowych 
na światowym rynku.

Podnośniki kubełkowe kołyskowe Cimbria są dostarczane na całym 
świecie pojedynczo, bądź też jako część kompletnego rozwiązania, 
które łączą główne maszyny, tworząc płynnie działające zakłady 
przemysłowe.

Podnośniki kubełkowe kołyskowe cechują się wysoką trwałością, 
bezpieczeństwem pracy i niskim zużyciem energii w odniesieniu do 
wydajności. 

PIONOWY I POZIOMY 
TRANSPORT
SUCHYCH MATERIAŁÓW 
SYPKICH DZIĘKI 
JEDNEMU URZĄDZENIU



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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BUDOWA MODUŁOWA
Podnośnik kubełkowy kołyskowy cechuje modułowa konstrukcja, co 
umożliwia projektowanie oraz produkcję podnośników spełniających 
różne wymagania.

FUNKCJONALNA KONSTRUKCJA
Przenośnik kubełkowy kołyskowy ma tę zaletę, że łączy transport 
poziomy i pionowy w jednym urządzeniu. Dodając do tego jeszcze 
bardzo delikatny sposób transportu, można śmiało stwierdzić, że 
podnośnik ten jest idealnym urządzeniem transportowym dla nasion 
i innych wrażliwych na uszkodzenia produktów. Co więcej, dzięki 
regulacji prędkości, podnośnik jest w stanie osiągnąć szeroki zakres 
wydajności na godzinę.

SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE
Cimbria ma w swoim zespole doświadczonych, wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, własny dział rozwojowy oraz 
projektowy, posiada także nowoczesne zaplecze produkcyjne. 
Co więcej standardowe części zamienne stale posiadamy w 
magazynie, co oznacza, że jesteśmy w stanie zapewnić szybką i 
sprawną obsługę naszych klientów. 

przenośnika taśmowego ze standardowym podnośnikiem 
kubełkowym. Podnośniki kubełkowe kołyskowe produkowane przez 
firmę Cimbria są dostępne w trzech wersjach, zależnie od ilości 
transportowanego materiału.
 

BUDOWA I FUNKCJE

Podnośniki kubełkowe kołyskowe służą do bardzo delikatnego 
transportu pionowego wszystkich rodzajów produktów sypkich. 
Wykorzystuje się je przede wszystkim w nasiennictwie. Co więcej, 
podnośniki te świetnie radzą sobie z pracą na dużych odległościach 
w poziomie, dzięki czemu bez problemu zastępują połączenie 

PRZYKŁADY MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRANSPORTOWANE
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Transportowany produkt podawany jest do podnośnika 
kubełkowego kołyskowego za pomocą podajnika wibracyjnego 
bardzo delikatnie w sposób ciągły. Aby zapobiec rozsypywaniu 
się produktu, krawędzie kubełków nakładają się na siebie w sekcji 
wlotowej. Dzięki obrotowemu mocowaniu kubełków na łańcuchu, 
utrzymują one swoje poziome położenie w podnośniku aż do 
momentu, w którym dotrą do wylotu. Tam, każdy kubełek zostaje 

przechylony, a wydostający się produkt jest delikatnie wprowadzany 
do wylotu.

Podnośnik kubełkowy kołyskowy może zostać wyposażony w 
kilka wlotów oraz kilka wylotów. Wloty mogą działać w tym samym 
czasie, podczas gdy wyloty mogą być używane tylko pojedynczo - 
tj. czasowo aktywny jest tylko jeden wylot. 

WLOT
Liczba wlotów w podnośniku 

kołyskowym może zostać dostosowana 
do potrzeb klienta. Kubełki pracują 

równo, w trybie ciągłym, co jest 
bardzo istotne dla właściwej pracy 

urządzenia. Dzieje się tak dzięki 
podajnikowi wibracyjnemu lub też 

dzięki urządzeniom poprzedzającym 
podnośnik w linii technologicznej, może 

to być na przykład maszyna czyszcząca 
z regulowanym systemem podawania 
please insert: instead: np. maszynom 

czyszcącym z regulowanym systemem 
podawania. W ten sposób produkt 

dociera do podnośnika kubełkowego 
kołyskowego regulowanym strum-
ieniem. W takim przypadku prosty 

wlot kołnierza jest wystarczający. Ze 
względu na nakładanie się kubełków 

oraz igelit w sekcji wlotowej, utrata 
produktu w porównaniu z dolną częścią 
zwykłego podnośnika kubełkowego jest 

uniemożliwiona. 

ŁAŃCUCH I KUBEŁKI
Wysoko rozciągliwy, chromowany 

łańcuch zapewnia długą żywotność. 
Plastikowe kubełki wymagają 

mniejszej mocy napędu, a 
jednocześnie bardzo delikatnie 

transportują produkt. Na żądanie 
opcjonalnie oferowane są także 

kubełki antystatyczne lub wykonane 
ze stali kwasoodpornej.

KONSTRUKCJA PODNOŚNIKA 

SEKCJA NAPINAJĄCA
Prosty sposób napinania 

łańcucha za pomocą ręcznego 
wrzeciona zapewnia możliwość 
śledzenia napięcia łańcucha, co 

umożliwia równomierny i stały 
transport kubełków.



NAPĘD
Cimbria jest producentem urządzeń 
wysokiej jakości. Wszystkie motoreduk-
tory używane w naszych podnośnikach 
kubełkowych dostarcza SEW. Napędy 
naszych podnośników kubełkowych 
kołyskowych pobierają niewiele mocy, 
co oznacza znaczną jej oszczędność, 
a tym samym zmniejszenie kosztów 
eksploatacji dla naszych klientów. 
PBE 10: 1,1 - 1,5 kW
PBE 20: 1,5 - 2,2 kW

BUDOWA 
MODUŁOWA, KTÓRA 
SPEŁNI TWOJE 
OCZEKIWANIA

WYLOT
Liczba zastosowanych wylotów 
podnośnika może być zmienna. Jeden 
wylot jest zawsze uruchomiony, podczas 
gdy dodatkowe są uruchamiane ręcznie 
lub pneumatycznie przez centralny panel 
sterowania. Bez względu na to, w jaki 
sposób uruchamiany jest wylot, procedura 
jest zawsze taka sama: kubełek dociera 
do zamontowanej na bocznej ścianie 
sekcji wylotowej korby. Aktywny wylot 
powoduje że docierające do niego kubełki 
są wywracane nad samym wysypem z 
podnośnika. Ten delikatny sposób przechy-
lania kubełków zapobiega wpadaniu 
produktu do wylotu. Dla porównania, 
zwykły podnośnik kubełkowy wyrzuca 
produkt z głowicy z  dużą prędkością. 
Dodatkowa możliwość użycia kilku wylotów 
optymalizuje elastyczność podnośnika, 
wpływając tym samym na efektywność 
pracy całego zakładu.

CZUJNIK PRZECIĄŻENIA
Czujnik przeciążenia sekcji napędowej 
natychmiast zatrzymuje urządzenie, 
jeśli dojdzie do niewłaściwego 
momentu obrotowego na motoreduk-
torze. Najczęściej dzieje się tak, gdy 
do podnośnika przypadkowo dostaną 
się spore cząsteczki ciał obcych, które 
spowodują mechaniczną blokadę 
podnośnika.

CZUJNIK PRĘDKOŚCI
Czujnik prędkości, który 
jest umieszczony w dolnej 
części  podnośnika  wykrywa 
i informuje o ewentualnym 
zerwaniu łańcucha.

AKCESORIA I 
DODATKI
● falownik
● podajnik wibracyjny
● wyloty pośredni
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MODELE
Podnośnik kubełkowy kołyskowy dostarczany jest w konfiguracji 
Z, I lub C w standardzie. Podnośniki mogą być także montowane 
jako konfiguracja C-Z, E, konfiguracja Z pod kątem, lub konfiguracja 
podwójne-Z, określana jako schodowa. Co więcej, na specjalne 
życzenie możemy także dostarczyć modele podnośnika w innych 
konfiguracjach, np.  w literę T.

KONFIGURACJA I

KONFIGURACJA E 

KONFIGURACJA C-Z

KONFIGURACJE STANDARDOWE

KONFIGURACJE NIESTANDARDOWE

WYDAJNOŚĆ
Podnośnik kubełkowy kołyskowy dostępny jest w dwóch 
różnych wersjach, które zależą od stopnia napełnienia kubełków 
wynoszącego 75% i prędkości łańcucha wynoszącej 0,35 m / s.
• PBE 10 dla maksymalnie. 10,5 m3/h
• PBE 20 dla maksymalnie 23 m3/h 

MODELE I ICH WYDAJNOŚCI

KONFIGURACJA CKONFIGURACJA Z

(TYLKO POZIOME)

 KONFIGURACJA PODWÓJNE Z

(POD KĄTEM)

(SCHODOWE)

KONFIGURACJA Z
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MONTAŻ I KONSERWACJA
Pojedyncze sekcje podnośnika kubełkowego kołyskowego typu Z są 
dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym. Dzięki temu montaż 
na miejscu jest zredukowany do minimum. Należy jedynie połączyć 
poszczególne sekcje i łańcuch oraz umieścić kubełki.

Nogi poziomujące ułatwiają ustawienie podnośnika. Duże drzwi oraz 
okna inspekcyjne zapewniają dobry dostęp do wnętrza urządzenia w 
celach kontrolnych i konserwacyjnych. 
Dodatkowo, można szybko wysypać ewentualnie pozostałe w 
podnośniku pojedyncze nasiona dzięki szufladzie zamontowanej na 
dnie sekcji poziomych.

KORZYŚCI

(SCHODOWE)

TWÓJ DOŚWIADCZONY I ZAUFANY DOSTAWCA

● pełna dokumentacja
● wysoka jakość przemysłowa
● przedstawicielstwa w 60 krajach
● ponad 60 lat doświadczenia
● produkty mogą być dostarczane jako samodzielnie lub jako część instalacji 

"pod klucz"

MODUŁOWA BUDOWA

● łatwa i szybka wymiana w przypadku uszkodzenia lub zużytych części bez 
konieczności demontażu przenośnika 

● łatwy montaż
● niezawodne działanie
● minimum konserwacji
● niski pobór mocy
● zminimalizowany czas przestoju = zmaksymalizowany zysk dla użytkownika

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

● zastosowanie do szeregu przemysłowych oraz rolniczych materiałów 
sypkich

● niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań 
klientów

● codzienna dostawa części zamiennych
● standardowe elementy w magazynie
● szeroka gama akcesoriów do wszystkich zastosowań
● pełna zgodność z dyrektywą ATEX
● ciągły rozwój nowych produktów i funkcji
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BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
Tel.: +48 228582003
Fax: +48 228582005
info@buttimer.pl
www.buttimer.pl

A/S CIMBRIA
Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Tel.: +45 96179000
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Tel.: +45 96179000 
cimbria.unigrain@agcocorp.com

ROZWIĄZANIA.
WSPÓLNIE.


