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WYDAJNE I 
PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA 
SUSZENIE 

CIMBRIA, WIODĄCY 
DOSTAWCA ZAAWANSOWANEJ 
TECHNOLOGII SUSZENIA 
W ciągu ostatnich sześciu dekad ponad 4000 suszarń zostało 
dostarczonych i uruchomionych na całym świecie, zwiększając 
doświadczenie firmy w rozwoju, projektowaniu i produkcji 
wysoce wydajnych urządzeń oraz kontroli procesu obrabiania 
ciepłem znacznej ilości roślin uprawnych, zboża czy nasion. 

Teoretyczna wiedza o wdrażaniu technologii i praktyczne 
doświadczenie wraz z kompletnymi eksperymentami i testami 
pozwalają na optymalizację każdego procesu suszenia z 
uwzględnieniem dbałości o produkt, bezpieczeństwo obsługi, 
ekologiczne  i ekonomiczne osiągnięcia czyniąc firmę 
Cimbria godnym zaufania i preferowanym dostawcą instalacji 
suszących na całym świecie. 

CIMBRIA.COM
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Cimbria posiada ogromne doświadczenie w suszeniu i kondyc-
jonowaniu licznych produktów na całym świecie. Suszarnia Cimbria 
to bezpieczna inwestycja, ponieważ nasz Klient ma możliwość 
suszenia różnych ziaren. 

• PSZENICA 
• ŻYTO 
• OWIES
• JĘCZMIEŃ 
• SŁÓD 
• RZEPAK 
• GROCH 
• KUKURYDZA 
• SŁONECZNIK 
• SOJA 
• RYŻ 
• RYŻ NIEOBŁUSKANY
• RYŻ PARBOILED
• KAKAO
• ORZESZKI ARACHIDOWE 

ECO-MASTER™

•  to znak firmowy dla nowej generacji suszarń firmy 
Cimbria, gdzie rozległa wiedza, ogromne doświadczenie 
w zakresie roślin uprawnych, w połączeniu ze szczerym 
zaangażowaniem w ochronę środowiska,  dbałością o produkt 
i satysfakcją Klienta  jest rezultatem w pełni kontrolowanego, 
jednolitego i ekonomicznego procesu suszenia ; gwarantuje 
on zarówno jakość jak i wysoką wydajność oraz zapewnia 
szybki zwrot kosztów przy najmniejszym z możliwych wpływie 
na otaczające środowisko i światowe zużycie energii. 

• suszarnie to optymalizacja nowoczesnych technologii i 
polepszony dotychczasowy, dobrze znany wysoki standard 
przepływowych suszarni Cimbria oraz wentylatorów 
zbierających pył oszczędzając do 15% energii cieplnej oraz 
do 45% energii elektrycznej. 

•  to nowoczesny sposób uzyskiwania żywności i produktów 
spożywczych.

•  jest zaprojektowany, wyprodukowany oraz udokumentowany  
zgodnie z najnowszą  legislacją Unii Europejskiej.

Oferujemy doradztwo i projektowanie instalacji suszących 
do wszelkich celów suszenia i produktów w oparciu o nasze 
osiągnięcia badawcze i wieloletnie doświadczenie praktyczne.  

ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIE 

KAWA

RZEPAK 

KUKURYDZA JĘCZMIEŃ

SOJA

BIAŁY RYŻ

NIEODŁU
SZCZONY 

SŁONECZNIK
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NIEZAWODNA TECHNOLOGIA I WYDAJNOŚĆ 

Platformy inspekcyjne są umieszczone w 
odstępach ok. 2,5 metrowych sprawiając, 
że czyszczenie i inspekcja są łatwe. 

Sezon suszenia jest zazwyczaj krótki i intensywny, a kluczowym 
czynnikiem sprawnego i bezproblemowego przeprowadzenia 
wielu zadań towarzyszących procesom osuszania (poczynając 
od jednolitego i delikatnego suszenia delikatnych produktów, 
np. jęczmień słodowy, po usuwanie dużych ilości wody podczas 
ekstremalnych warunków klimatycznych, np. osuszana kukurydza 
wymaga suszarni przepływowej o ciągłym działaniu) jest oferowana 
różnorodność  zastosowań na wysokim poziomie połączona ze 
sprawdzoną technologią.

Seria suszarń ECO Master™ firmy Cimbria  powstała w celu, aby 
sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników przemysłowych oraz 
aby zaoferować inteligentne i integracyjne rozwiązania, takie jak: 

ŁATWY DOSTĘP
DLA INSPEKCJI I CZYSZCZENIA 
Suszarnie ECO Master™ są zbudowane z dużych rozmiarów komór 
ciepłego i zimnego powietrza, sprawiając że czyszczenie i inspekcja 
podstawowych powierzchni np. palników czy kanałów nawiewnych, 
jest szybka i bezpieczna poprzez dogodnie umieszczone platformy, 
do których dostęp zapewnia jedna główna drabina zewnętrzna. 

Wentylatory wydechowe są zamontowane 
bezpośrednio na plenum powietrza 
wydechowego w zamkniętej kabinie 
zabezpieczającej wentylatory przed 

warunkami atmosferycznymi  jak i  
zapewniającej łatwy dostęp dla operatora. 
Tłumiki są dodatkową opcją również 
obudowane.
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ZAMKNIĘTA ZABUDOWA 
WENTYLATORÓW
Dbałość o środowisko to istotne kryterium w projektowaniu serii 
ECO Master™.  Cimbria nie tylko oferuje niewielki poziom emisji 
pyłu (udokumentowany), ale również cały zabudowany i wcielony 
w design system wentylacyjny,  zapewniając niski poziom hałasu i 
pracę wentylatorów w trudnych warunkach klimatycznych. 

MODUŁOWY DESIGN 
Seria ECO Master™ składa się z 7 standardowych rozmiarów 
w trzech różnych szerokościach, zatem dając szeroki zakres 
wydajności od 25 do 275 t/h. 

Standardowa ECO Master™ jest zbudowana z 2mm blach ocynkow-
anych (EN 10346:S250GD+Z275 MA)i wsparta przez wytrzymałe 
profile cynkowane ogniowo. 

ECO Master™ może być zaprojektowany zgodnie z regulacjami 
UE dotyczącymi żywności, gdzie wszystkie części mające kontakt 
z produktem są wykonane ze stali nierdzewnej (EN 10088-2 
X5rNi18-10). 

Alternatywnie, jeśli ECO Master™ ma służyć do obsługi produktu 
wyjątkowo ciernego to wszystkie części mające kontakt z 
produktem mogą być wykonane ze specjalnej trudnościeralnej stali 
DOCOL 1200. 

Zamknięta obudowa wenty-
lacyjna z centralnie umieszczoną drabiną 

zapewniającą dostęp oraz drzwi z 
wewnętrznymi platformami dla obu stron 

ciepłego jak i chłodnego powietrza. 

Samozamykające się klapy przeciwdeszczowe oraz dach nad zabudową wentylatora 
utrzymują wentylatory suche oraz redukują poziom hałasu  w otaczającej okolicy. 

W standardzie wszystkie suszarnie 

ECO-Master™ są wykonane z blachy 
ocynkowanej i z ogniowo cynkowanych profili. 

ECO-Master™ Suszarnie ECO Master™ 
mają  budowę modułową i występują w 7 
rozmiarach i w 3 różnych szerokościach. Na 
zdjęciu, typ o pojedynczej kolumnie z 3,3 m 
szerokością.
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Troska o ograniczone bogactwa naturalne stanowi dla firmy 
Cimbria przedmiot wysokiej rangi.  Toteż, w procesie tworzenia  
serii suszarń ECO Master™ szczególną uwagę poświęcono dalszej 
optymalizacji zużycia energii przy  zachowaniu niskiego poziomu 
emisji pyłu, jak w znanej technologii Cyklofanu Cimbrii używanej 
przez dekady. 

Ponadto, wzrasta ilość uprawianego ziarna w chłodnych obszarach 
przyczyniając się do późniejszych i dłuższych okresów żniw, 
wkrótce istotnym elementem związanym z omawianą sprawą 
okazała się oszczędność energii za pomocą odzysku ciepłego 

powietrza – potencjalnie oszczędzając aż do 15 % energii cieplnej. 
Wreszcie, forma i funkcja muszą być zgodne, aby stworzyć 
satysfakcjonujące rozwiązanie zarówno zaspokajające potrzeby 
uniwersalnej suszarni dla większości plonów i jednocześnie dbając 
o środowisko.  

Suszarnie ECO-Master™ są  dowodem przyszłej alternatywy dla 
wysokiej wydajności suszenia wraz z 
minimalnym wpływem na środowisko. 

Suszące /chłodzące sekcje to standardowa 
budowa z 2 mm płyt ocynkowanych ze 

stożkowatymi kanałami nawiewnymi , które 
zapewniają jednolite rozprowadzanie powietrza 

i ziarna, co jest warunkiem wstępnym, aby 
utrzymać jakość produktu bez niepożądanej 

utraty energii. 

ECO-Master™ jest zbudowany w 3, 3, 6, 6 i 9,9 
m szerokości będąc dogodnym dla  szerokiego  

zakresu wydajności (wykres strona 11). 

PALNIK GAZOWY 

GŁÓWNY 
UKŁAD GAZOWY 

SUSZĄCE / 
CHŁODZĄCE SEKCJE 

W pełni modulujący palnik gazowy przystosowany 

do rozmiarów suszarni ECO-Master™ i 
wyposażony w zintegrowane wentylatory 

nadmuchu dla powietrza spalania, aby zapewnić 
jednolite powietrze suszące dla ziarna 

jednocześnie utrzymując dużą elastyczność w 
doborze temperatury powietrza suszącego w 

związku z  zakresem modulującym od 1 do 10. Ze 
zmianami w temperaturze otoczenia można sobie 

poradzić bezproblemowo, zapewniając lepsze 

użytkowanie suszarni ECO-Master™ i szybszy 
zwrot wydatku.  

Główny układ gazowy jest umieszczony 
w środku plenum gorącego powietrza pod 
palnikiem gazowym – jest łatwo dostępny 

dla serwisu i konserwacji , jednocześnie 
chroniony przed złymi warunkami 

atmosferycznymi. 

ECO MASTER™ – EKOROZWÓJ W TROSCE O ZIARNO 

ECO-MASTER TO 
MINIMALNY WPŁYW 

NA ŚRODOWISKO



CIMBRIA  |  SUSZENIE  |  SUSZARNIA ECO-MASTER   |   7   |

RECYRKULACJA

OBUDOWA 
WENTYLATORA 

WYGARNIACZ PYŁU 

SEKCJA 
ROZŁADUNKU 

Sekcja rozładunku suszarni ECO-Master™ 
została zaprojektowana z dużymi 
powierzchniami otwartymi zapewniającymi 
szybki i równomierny wyładunek, 
jak również pozwalając nawet na 
wyładunek większego ilości produktu bez 
uszkodzenia sekcji wyładunkowej. Obszar 
rozładunku jest wyposażony w minimalną 
ilość części ruchomych kontrolowanych 
pneumatycznie. 

Wygarniacz pyłu umieszczony  na 
dogodnej wysokości do wyładunku 
zapewnia odprowadzenie jakiegokolwiek 
pyłu i lekkich cząsteczek, które mogą 
być aspirowane z kolumny suszenia  na 
zewnątrz suszarni. Alternatywnie,  taka 
materia może zostać zawrócona do 
osuszonego ziarna, jeśli zajdzie potrzeba. 

Seria ECO-Master™ jest standardowo 
wyposażona w zintegrowaną recyrkulację 
powietrza suszącego w postaci 
wentylatorów osiowych, które odzyskują 
powietrze z niższych sekcji suszenia i 
mieszają je z powrotem ze strumieniem  
powietrza głównego wytwarzanego przez 
liniowy palnik gazowy. W zależności od 
warunków klimatycznych i wybranego 
zadania osuszania energooszczędność 
może sięgać do 15%. 

Całkowicie zamknięta obudowa 
wentylatora z samozamykającymi się 
klapami przeciwdeszczowymi  zapewnia 
niski poziom hałasu a wymagania 
serwisowe dla wentylatorów są minimalne. 
Niezależna instytucja wydająca certyfikaty 
potwierdziła bardzo niski poziom emisji 
pyłu.  Jednakże zawsze zależy on od 
jakości wprowadzonego ziarna. 
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ŁATWY W OBSŁUDZE SYSTEM KONTROLI

WŁASNE DOŚWIADCZENIE ZAPEWNIA 
BEZPIECZNY I KONTROLOWANY 
PROCES SUSZENIA 
Seria suszarń ECO-Master™ jest dostarczana w standardzie 
z wysoko zaawansowanym i jednocześnie łatwym w obsłudze 
systemem kontroli, który zapewnia kompletną informację o statusie 
suszarni wraz z szybkim przeglądem głównych danych suszarni, 
tj. temperatury powietrza suszącego, temperatury ziarna, status 
wentylatora i generalną wydajność suszarni.
Za pomocą zaledwie kilku kliknięć na ekranie operator będzie mógł 
odnaleźć wszystkie odpowiednie dane suszarni ECO-Master™, łącznie z:

• ustawieniami do 10 różnych formuł suszenia
 
• rejestracją historiI wszystkich temperatur z 20 godzin wstecz 

• rejestrem alarmów z wyszczególnieniem przyczyn jakichkol-
wiek zatrzymań suszarni 

• referencyjnymi tabelami suszenia dla ustawienia temperatury 
powietrza

 
• oprogramowaniem przyjaznym dla łącza internetowego 

Cimbria, aby zapewnić optymalną usługę;

PANEL KONTROLNY CIMBRIA:

WYMÓG I PUNKT ZWROTNY FIRMY:
Zintegrowana wiedza na temat procesu suszenia, wraz z 
kompletnym panelem elektrycznym zawierającym główny 
wyłącznik, awaryjne zatrzymanie, wyłącznik instalacyjny, falowniki 
dla wszystkich wentylatorów, jak również sterowniki PLC;
Komputer posiada zainstalowane wszelkie oprogramowania, 
zindywidualizowane i testowane. Cimbria nie tylko zapewnia 
wszelki wymagany sprzęt komputerowy, ale i pełne rozwiązanie 
zapewniając optymalną kontrolę procesu, minimalny wpływ na 
środowisko, poprzez sprawdzony niski poziom emisji pyłu.

KONTROLOWANIE PROCESU:
• Opcjonalne wyposażenie:

• DCS –System Kontrolny Rozładunku (Discharge Control 
System).

• Półautomatyczny  system kontrolny zapewniający jednakową 
wilgotność w suchym produkcie.

• Wiadomość SMS informująca operatora w przypadku usterki.

• Połączenie OPC dla zdalnego sterowania
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WSZYSTKO W JEDNYM:
TROSKA O ZIARNO ZACZYNA SIĘ Z 
TWOJĄ DECYZJĄ …
Cimbria projektuje, rozwija, produkuje oraz instaluje rozwiązania dosto-
sowane do potrzeb Klienta poczynając od pojedynczych urządzeń, 
kompletnych linii obróbki a kończąc na dużych projektach „pod 
klucz” z nowoczesną automatyzacją i z systemami zarządzającymi 
informacją. Poprzez wybór firmy Cmbria jako partnera, aby spełnić 
Twoje wymagania dotyczące suszenia ziarna i instalacji suszarni 
ECO-Master™ mogą Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie przy 
realizacji począwszy od ustalenia koncepcji po oddanie do użytku.

DOSTARCZYMY POTRZEBNY ZESTAW 
ZAPEWNIAJĄCY BEZPROBLEMOWĄ 
INSTALACJĘ, NP.: 

• rysunki wymiarowane w 3D 
• rysunki z obciążeniami na fundamenty
• przeglądarka 3D i instrukcja „krok po kroku”
• dostarczenie na miejsce w opakowanych modułach szybkich do 

montażu; 

Pomyślne wykonanie oraz lata nieprzerwanego i niezawodnego 
działania suszarni Cimbria ECO-Master™ są dla nas bardzo 
ważne, dlatego też wszystkie suszarnie ECO-Master™ są zawsze 
testowane przez inżyniera, który zapewni jednolity obszar wzajem-
nego oddziaływania pomiędzy mechanicznym a elektrycznym 
zaopatrzeniem.

SERWIS TEN ZAWIERA: 

• sprawdzanie mechanicznej części dostawy.

• test  włączania/wyłączania wszystkich czujników poziomu i 
temperatury.

• sprawdzenie palnika.

• szkolenie operatora w tym z umiejętności wykrywania usterek 
i ich usuwania.
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Z POJEDYNCZĄ KOLUMNĄ TYP C
1. Ciepło*) Zasilanie**) 2. Ciepło*) Zasilanie**) 3. Ciepło*) Zasilanie**) 4. Ciepło*) Zasilanie**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

CMG-14R 11.5 2,523 47 22 1,640 46 13 1,290 45 7 1,120 44

CMG-18R 15.5 3,387 59 31 2,296 57 18 1,806 57 10 1,568 56

CMG-22R 18.5 4,011 70 39 2,952 69 23 2,322 67 13 1,904 67

CMG-26R 22.0 4,824 77 46 3,444 73 27 2,709 72 16 2,352 71

CMG-30R 26.0 5,750 100 53 3,936 97 32 3,225 96 19 2,688 95

CMG-34R 29.2 6,505 115 61 4,592 111 37 3,612 110 22 3,136 109

CMG-38R 32.0 7,353 122 68 5,084 118 41 4,128 117 24 3,472 116

Z PODWÓJNĄ KOLUMNĄ TYP D
1. Ciepło*) Zasilanie**) 2. Ciepło*) Zasilanie**) 3. Ciepło*) Zasilanie**) 4. Ciepło*) Zasilanie**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

DMG-14R 23.0 5,050 92 44 3,280 89 26 2,580 88 14 2,240 87

DMG-18R 31.0 6,774 115 62 4,592 112 36 3,612 111 20 3,136 110

DMG-22R 39.0 8,022 139 78 5,904 136 46 4,644 133 26 3,808 132

DMG-26R 44.0 9,648 148 92 6,888 143 54 5,418 141 32 4,704 140

DMG-30R 52.0 11,500 196 106 7,872 190 64 6,450 189 38 5,376 187

DMG-34R 58.4 13,010 227 122 9,184 220 74 7,224 217 44 6,272 216

DMG-38R 64.0 14,706 244 136 10,168 236 82 8,256 234 48 6,944 231

Z POTRÓJNĄ KOLUMNĄ TYP E
1. Ciepło*) Zasilanie**) 2. Ciepło*) Zasilanie**) 3. Ciepło*) Zasilanie**) 4. Ciepło*) Zasilanie**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

EMG-14R 34.5 7,575 135 66 4,920 132 39 3,870 130 21 3,360 129

EMG-18R 46.5 10,161 172 93 6,888 168 54 5,418 165 30 4,704 164

EMG-22R 58.5 12,033 204 117 8,856 201 69 6,966 200 39 5,712 197

EMG-26R 66.0 14,472 219 138 10,332 214 81 8,127 212 48 7,056 210

EMG-30R 78.0 17,250 293 159 11,808 284 96 9,675 283 57 8,064 281

EMG-34R 87.6 19,519 339 183 13,776 330 111 10,836 325 66 9,408 325

EMG-38R 96.0 22,059 360 204 15,252 354 123 12,384 351 72 10,416 346

* Wymagane zużycie ciepła 
** Moc silnika 

WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII 
SĄ OPARTE NA NASTĘPUJĄCYCH 
CELACH SUSZENIA: 

1. Kukurydza (ziarno kukurydzy) od 30 do 15% , przy 
użyciu gazu ziemnego do bezpośredniego grzania 
oraz temperatury powietrza suszącego 110˚ 
(opartej na temp. otoczenia 10˚C/85% w.wzgl.)

2. Pszenica (mielenie) od 19 do 15%, przy użyciu 
gazu ziemnego do bezpośredniego grzania oraz 
temperatury powietrza suszącego 85˚(opartej na 
temp. otoczenia 15˚C/75% w.wzgl.)

3. Jęczmień (słodowanie) od 19 do 14%, przy użyciu 
gazu ziemnego do bezpośredniego grzania oraz 
temperatury powietrza suszącego 70˚(opartej na 
temp. otoczenia 15˚C/75% w.wzgl.)

4. Nasiona słonecznika (produkcja oleju) od 13 do 
7%, przy użyciu gazu ziemnego do bezpośredniego 
grzania oraz  temperatury powietrza suszącego 75˚ 
(opartej na temp. otoczenia 15˚C/75% w.wzgl.)

MODELE I WYDAJNOŚCI SUSZARŃ ECO-MASTER™
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WSPÓLNE WARTOŚCI Typ C Typ D Typ E

D H I W Zawartość Waga netto W Zawartość Waga netto W Zawartość Waga netto 

m m m m m3 Tona m m3 Tona m m3 Tona

XMG-14R 11.1 17.4 16.3 3.4 66 29.1 6.8 132 51.5 10.2 198 76.7

XMG-18R 11.1 20.0 18.8 3.4 78 32.9 6.8 155 58.2 10.2 233 86.7

XMG-22R 11.1 22.5 21.3 3.4 89 36.9 6.8 178 65.3 10.2 267 97.1

XMG-26R 11.7 25.0 23.9 3.4 101 39.8 6.8 201 74.0 10.2 302 108.2

XMR-30R 11.7 27.5 26.4 3.4 112 45.3 6.8 225 80.6 10.2 337 119.7

XMG-34R 12.9 30.1 29.0 3.4 124 51.2 6.8 248 90.7 10.2 372 134.8

XMG-38R 12.9 32.6 31.5 3.4 136 55.2 6.8 271 97.5 10.2 407 145.1

Z POJEDYNCZĄ KOLUMNĄ (TYP 
C), Z PODWÓJNĄ (TYP D) ORAZ Z 
POTRÓJNĄ (TYP E) O JEDNAKOWEJ 
KONSTRUKCJI LECZ RÓŻNYCH 
SZEROKOŚCIACH.

Każdy model będzie się różnił rozmiarem (wysokością) od 
14 do 38 sekcji z pośrednią 4-o stopniową sekcją. 

Ta standardowa linia suszarń przemysłowych sięga 
wydajności od 25 do 275 t/h,  susząc pszenicę przy 100˚C, 
zawartość wilgoci 19% do 15%. 

Dla wszystkich modeli i rozmiarów istnieje możliwość 
wyboru z czterech potencjalnych źródeł ciepła, 
„bezpośrednie” generatory ciepłego powietrza opalane 
przez olej lub gaz (spaliny gazu są zawarte w powietrzu 
suszącym) oraz „pośrednie” wymienniki ciepła gorącej wody 
czy pary (brak spalin gazu w powietrzu suszącym).

LINIA SUSZARŃ 
ECO-MASTER™ 
FIRMY CIMBRIA 
ZAWIERA 3 
PODSTAWOWE 
MODELE
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