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ДБАЙЛИВЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ І 
ВЕРТИКАЛЬНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Компанія Кімбрія є одним з провідних виробників транспортного 
обладнання для сільськогосподарської та промислової продукції.

Z- Норії компанії Кімбрія постачаються по всьому світу або як окреме 
обладнання, або як частина комплектного проекту, як сполучна ланка 
для забезпечення чіткої роботи промислових ліній.

Відмінною рисою Z-норій компанії Кімбрія є тривалий термін служби, 
надійність і безпека в експлуатації і низьке енергоспоживання при 
порівняно високій продуктивності.

РІШЕННЯ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
І ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ
В ОДНОМУ ВИРОБІ



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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МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Модульна конструкція Z-норій дозволяє замовнику отримати точне 
рішення для виконання своїх завдань.

ФОРМА І ФУНКЦІОНУВАННЯ
Z-норії поєднують в собі горизонтальне і вертикальне транспортування. 
Завдяки дбайливому транспортуванню Z-норії ідеально підходять для 
насіння та інших делікатних продуктів.
Використання різних режимів швидкості забезпечує різну погодинну 
продуктивність.

ПІДТРИМКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У компанії Кімбрія працюють досвідчені і висококваліфіковані фахівці, 
а також є сучасне виробниче обладнання і власний центр розробки та 
проектування. Більш того, усі стандартні компоненти є в наявності у нас 
на складі, що дозволяє здійснювати швидке і ефективне обслуговування 
наших замовників.

в якості заміни стрічкового конвеєра в поєднанні зі звичайною норією. 
Залежно від об'єму матеріалу, що транспортується, доступні два типи 
Z- норій.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Z-норії призначені для дбайливого вертикального транспортування 
усіх типів гранульованих продуктів. Найчастіше це обладнання 
використовується в насіннєвому сегменті. Z-норії також призначені для 
горизонтального транспортування на великі відстані і виступають

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ
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Продукт безперервно і дуже дбайливо подається на Z-норію за 
допомогою віброживильника. Краї ковшів перекривають один одного в 
приймальній секції, що запобігає висипанню зерен. Завдяки шарнірної 
установці на ланцюгу, ковші зберігають горизонтальне положення по всій 
довжині Z-норії до розвантажувального пристрою.

У розвантажувальному пристрої кожен ківш перекидається, і продукт 
потрапляє в розвантажувальний бункер.

Z-норії можуть мати кілька приймальних і розвантажувальних пристроїв. 
Можливо одночасне використання декількох приймальних пристроїв, в 
той час як розвантажувальні пристрої для вивантаження продукту можуть 
активуватися по одному.

ПРИЙМАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ

Z-норії можуть мати кілька приймальних 
пристроїв. Важливу роль для ефективної 

роботи Z-норії грає безперервне і рівномірне 
заповнення ковшів. Рівномірна подача 

продукту здійснюється за допомогою 
віброживильника або обладнання перед 

Z-норією, наприклад, ситової машини 
очищення з регульованою дозованою 

подачею продукту, і в цьому випадку досить 
звичайного приймального фланця.

Завдяки тому, що краї ковшів перекривають 
один одного, а також футеровке 

приймального пристрою, запобігається 
втрата продукту в порівнянні зі звичайною 

норією.

ЛАНЦЮГ ТА КОВШІ
Високоміцний хромований ланцюг з 

тривалим терміном служби. Пластикові ковші 
забезпечують дбайливе транспортування 

продукту при порівняно низькій потужності 
двигуна. Опціонально постачаються ковші з 

антистатичним
покриттям.

КОНСТРУКЦІЯ Z-НОРІЇ

НАТЯЖНА СЕКЦІЯ
Простий спосіб ручного натягу ланцюга 

за допомогою шпинделів забезпечує його 
рівномірний рух і

плавний хід ковшів.



ПРИВОД
Компанія Кімбрія виробляє високоякісне 
обладнання. Тому усі мотор-редуктори 
для Z-норій постачаються компанією 
SEW. Відносно низька споживана 
потужність двигуна Z-норії означає для 
замовника зниження енергоспоживання і 
експлуатаційних витрат.
PBE 10: 1,1 – 1,5 кВт
PBE 20: 1,5 – 2,2 кВт

МОДУЛЬНА СИСТЕМА
АДАПТОВАНА ПІД ВАШІ 
ПОТРЕБИ

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ
Z-норії можуть мати кілька розвантажувальних 
пристроїв. Один пристрій завжди фіксований, 
в той час як інші приводяться в дію вручну або 
пневматично з центральної панелі керування. 
Спосіб активації розвантажувального пристрою 
не має значення, так як принцип дії залишається 
незмінним. Ківш досягає важеля, встановленого 
на бічній стінці розвантажувальної секції. 
Коли виступ, розташований збоку на кожному 
ковші, притискається до цього важеля, ківш 
перекидається. Такий дбайливий спосіб 
перекидання захищає продукт від будь-яких 
ударів в зоні розвантаження, в той час як 
у звичайній норії продукт закидається в 
розвантажувальний пристрій на відносно високій 
швидкості. Завдяки можливості установки 
декількох розвантажувальних пристроїв, Z-норії 
є гнучким рішенням для забезпечення високої 
оперативності заводу в цілому.

ДАТЧИК ПІДПОРУ
Датчик підпору в приводної секції 
відразу зупиняє роботу двигуна у разі 
нетипово сильного крутильного моменту 
мотор-редуктора, що може бути викликано 
внутрішнім механічним забиванням Z-норії 
через випадкове потрапляння великих 
сторонніх предметів.

ДАТЧИК ШВИДКОСТІ
Датчик швидкості в нижньому кутку 
приводної секції виявляє можливий обрив 
ланцюга і видає про це сигнал.
 

КОМПЛЕКТУЮЧІ
●	 Частотний	перетворювач
●	 Віброживильник
●	 Проміжний	розвантажувальний	пристрій



NOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATION

NOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATION

NOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATION

NOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATIONNOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATION

NOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATIONNOITALLATSNI - CNOITALLATSNI - Z E - INSTALLATION

STANDARD INSTALLATIONS
I - INSTALLATION 
(only horizontal!)

SPECIAL INSTALLATIONS
ANGLE - Z - INSTALLATION DOUBLE - Z - INSTALLATION

(STAIR INSTALLATION)
C - Z - INSTALLATION

|  6   |

XX

XX

XX

МОДЕЛІ
Як стандарт постачаються Z-норії в версії Z, I або C. Можливо 
виготовлення спеціальних моделей C-Z, E, кутовий моделі Z або здвоєної 
моделі Z, званої «сходи». Інші моделі виробляються за запитом.
 

МОДЕЛЬ I

МОДЕЛЬ Z

 МОДЕЛЬ C-Z

СТАНДАРТНІ МОДЕЛІ

СПЕЦІАЛЬНІ МОДЕЛІ

ПРОДУКТИВНІСТЬ
Є два типи Z-норій, розраховані на заповнення ковшів на 75% і швидкість 
ланцюга 0,35 м/с.

• PBE 10 з макс. продуктивністю 10,5 м3/год
• PBE 20 з макс. продуктивністю 23 м3/год
 

МОДЕЛІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

МОДЕЛЬ CМОДЕЛЬ Z

(ТІЛЬКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО)

ПОДВІЙНА  МОДЕЛЬ ZМОДЕЛЬ E

(«СХОДИ»)

(ПІД КУТОМ)
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ЗБІРКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Кожна секція Z-норії постачається в повністю зібраному вигляді, що 
мінімізує монтаж на місці. Потрібно тільки з'єднати секції і встановити 
ланцюг і ковші.

Опори, що регулюються, служать для вирівнювання висоти Z-норії на 
об'єкті. Великі двері для обслуговування та інспекційні вікна забезпечують 
гарний огляд і доступ для обслуговування машини.
Поодинокі зерна, що розсипаються, можна швидко видалити з піддонів, 
встановлених в нижній частині горизонтальної секції.
 

ПЕРЕВАГИ

ДОСВІДЧЕНИЙ І НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

● вичерпна документація
● висока промислова якість
● більше 60 років досвіду
● компанія представлена в 60 країнах
● численні проекти по всьому світу
● може постачатися як окреме обладнання або частина комплексного проекту

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

● дбайливе транспортування; підходить для делікатних продуктів
● комбінація горизонтального і вертикального переміщення для дбайливого 

транспортування продукту
● низький рівень шуму
● у разі пошкодження або зносу компонентів легка і швидка заміна без демонтажу 

самої Z-норії
● легка збірка і гнучкість при монтажі
● надійна робота
● мінімальне технічне обслуговування
● низьке енергоспоживання
● мінімальний час простою =  максимальна вигода для кінцевого користувача

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ВИРОБУ

● для транспортування будь-яких промислових і сільськогосподарських сухих сипких 
матеріалів

● індивідуальні рішення під конкретні вимоги замовника
● повсякденне постачання запасних частин
● наявність стандартних деталей на складі
● широкий асортимент комплектуючих
● повна відповідність Директиві ATEX
● постійний розвиток нових продуктів і технологій



CIMBRIA.COMCIMBRIA.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 HEID GMBH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 22 66 699
cimbria.heid@agcocorp.com 

ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ 
РАЗОМ

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

01
.2

0


