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CIMBRIA.COM

EFEKTYWNE 
POWLEKANIE
NASION

NOWOCZESNA 
TECHNOLOGIAPOWLEKANIA 
ZAPEWNIAJĄCA WIĘKSZE PLONY
Zaprawiarka optymalizuje zużycie substancji chemicznych, 
a zredukowanie zastosowania tych substancji ma wpływ 
na środowisko. Rezultatem są równomiernie powleczone 
nasiona z ulepszoną możliwością wzrastania i spełniające 
międzynarodowe standardy dla certyfikowanych nasion. 

System zapewnia zwiększone i równomierne pokrycie 
materiału siewnego w porównaniu do tradycyjnych urządzeń 
pracujących w trybie ciągłym. 

Dużo uwagi poświęcono także ekonomicznemu wykor-
zystaniu drogich substancji powlekających jednocześnie 
dbając o aspekty ekonomiczne mając na uwadze Klientów. 
Rezultatem jest bardzo krótki okres zwrotu zakupu 
Zaprawiarki Cimbria. 
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powlekających na powłoce każdego nasiona. Połaczenie wszyst-
kich dawek umożliwia pracę zaprawiarki w trybie ciągłym.

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów w panelu sterującym  
można łatwo zmienić ilości produktów i substancji chemicznych 
jak i ustawienia czasu. Ze względu na uniwersalność zaprawiarka 
może mieć zastosowanie dla szerokiego zakresu aplikacji, oraz 
wprowadzania zmian podczas jej pracy. 

ZASADY I ZASTOSOWANIE

Zaprawiarki Cimbria są zaprawiarkami zaprojektowanymi do pracy 
w trybie ciągłym. Wysoce precyzyjna waga elektroniczna dozuje 
odpowiednią ilość nasion (porcję) dla cyklu. Po zasileniu komory 
mieszania porcją, obrotowe dno bębna pracując i wymusza ruch 
nasion. Zgodnie z wcześniej ustawioną recepturą wraz z ilością i 
czasem, wszystkie wybrane substancje płynne oraz pudry zostają 
dodane do bębna mieszającego. Materiał chemiczny jest dodawany 
na środek obracającego się dysku rozpraszając go i spryskując 
równomiernie poruszające się ziarno. Talk jest dodany 
bezpośrednio na powierzchnię poruszających się nasion. To 
zapewnia intensywną i wysoce jednolitą aplikację materiałów 

1. WAŻENIE PORCJOWE 

2. DOZOWANIE
 NASION NA WIRNIK 

3. RUCH NASION  
 W KOMORZE
 MIESZANIA  

4. DODAWANIE PŁYNU   
 NA WIRUJĄCY DYSK

5. DOZOWANIE    
 PROSZKU (OPCJA)

6. MIESZANIE NASION Z  
 CIECZĄ/PROSZKIEM 

7. WYŁADUNEK   
 POWLECZONYCH   
 NASION 
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TECHNOLOGIA POWLEKANIA 

Obrazki przedstawiają szybkie i sprawne pokrywanie nasion w komorze 
mieszania, począwszy od napełnienia komory mieszania, poprzez 
dozowanie środków, etap mieszania i wreszcie kompletny wyładunek 
materiału powleczonego.

TECHNOLOGIA POWLEKANIA MECHANICZNEGO

Rozładunek materiału powleczonego

Napełnianie komory mieszania Dozowanie czynnika powlekającego

Faza mieszania

PANEL STERUJĄCY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  
W pełni zautomatyzowany panel sterujący kontroluje i monitoruje działanie 
Zaprawiarki. Szczegółowy ekran dotykowy wizualizuje kompletny proces powle-
kania, toteż zapewniając operatorowi znakomity pogląd na obecne działania 
oraz ustawienia maszyny (waga, komora mieszania, linie dozujące). Wszystkie 
potrzebne ustawienia, zarówno dla produktu zaprawianego jak i procesu powle-
kania mogą w łatwy i logiczny sposób być wprowadzone przez operatora nawet 
podczas pracy urządzenia. Receptury mogą być przechowywane w przejrzyście 
sporządzonej bazie danych. Wszystkie dane z panelu kontrolnego są zawsze 
wyświetlane w języku operatora, z możliwością przełączenia na język angielski. 
Czujniki oraz system lokalizacji usterek, jak i zintegrowany zdalny dostęp do 
serwisu to czynniki, które minimalizują czas przestoju i ryzyko.

NASIONA 
TRAWY

PSZENICA

BURAKI

ZIARNO 
SOI

NASIONA 
RZEPAKU

KUKU-
RYDZA
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POWLEKANIE CIEŃKĄ POWŁOKĄ 
Nasiona zostają pokryte cienką warstwą powłoki. Kształt i 
ogólny rozmiar nasion pozostaje nienaruszony. Użyte substancje 
chemiczne zazwyczaj zawierają pestycydy (fungicydy , środki 
owadobójcze chroniące nasiona podczas przechowywania i 
dalej w pierwszych tygodniach wzrostu na polu), mikroskładniki 
pokarmowe, bakterie (wspierające zdrowe wzrastanie nasion na 
polu) oraz polimery (za bezpieczne utrzymanie składników na powi-
erzchni nasion jak długo pozostaną obsadzone), dalej identyfikujące 
barwniki i farby. Proszek może zostać dodany, szczególnie jako 
czynnik wspierający osuszanie składników płynnych na powierzchni 
nasion.  

INKRUSTACJA 
Dodatkowo do wyżej opisanego powlekania, znacząca ilość proszku 
będzie dodana podczas inkrustacji aby uszczelnić i zamknąć całą 
powierzchnię ziarna. Kształt i ogólny rozmiar nasion jest delikatnie 
zmieniony. 

OTOCZKOWANIE / 
ZWIĘKSZENIE MASY ZIARNA
W tym przypadku dodawana jest większa ilość substancji, która 
zmienia rozmiar nasion. Ze względu na potrzebną ogromną ilość 
zaprawy, proces ten jest często nazywany zwiększaniem masy 
ziarna. Czas cyklu zostaje zwiększony do 5-10 minut lub więcej, 
w zależności od użytej zaprawy. Otoczkowanie przygotowuje w 
szczególności małe nasiona do zastosowania w automatycznych 
urządzeniach wysiewających. Ze względu na dużą ilość potrzebnej 
płynnej substancji (do dodania proszku na powierzchnię nasion), 
kolejny proces osuszania jest konieczny np. używając suszarni 
przenośnikowej Cimbria. 

Otoczkowanie w szczególności wymaga modyfikacji opro-
gramowania i systemu sterowania w porównaniu z procesem 
standardowego powlekania.



|   6   |

BUDOWA ZAPRAWIARKI

WAGA ELEKTRONICZNA 
Ze zbiornika buforowego przed zaprawianiem 
nasiona są podawane na wagę elektroniczną 
za pomocą dużej i małej klapy dozującej, toteż 
pozwalając na precyzyjne dozowanie nasion z 
dokładnością ± 0.25%. Do uzyskania dokładnej 
zadanej wielkości porcji doważa mała zasuwa 
wagi. Kolejny cykl naważania rozpoczyna się po 
automatycznym opróżnieniu bębna mieszającego.

OPCJE WAG
Jako opcje dostępne są waga przesuwna (dla CC 
10, CC20 i CC50) lub odpowiednio przesuwna 
sekcja środkowa (dla CC 150 i CC250).
Ta cecha znacznie ułatwia czyszczenie i prace 
konserwowe w komorze mieszania. 
Zintegrowany włącznik bezpieczeństwa zapobiega 
niepożądanym włączeniom maszyny podczas 
czyszczenia i konserwacji. 

PODAJNIK TAŚMOWY 
Dla produktów o trudnym przepływie jak nasiona 
traw klapy dozujące w wadze można zastąpić 
przenośnikiem taśmowym z regulacją prędkości. 
Ze względu na większą przepustowość w podajniku 
taśmowym niebezpieczeństwo blokowania się 
produktów jest wyeliminowane.

Zaprawiarka porcjowa Cimbria Heid została zaprojektowana do 
aplikowania powłoki dodawanej do nasion w celu zapewnienia jak 
najlepszych właściwości produktów. System pracy polega na ciągłej 
obsłudze porcji przy wykorzystaniu wysoce precyzyjnej elektron-
icznej wagi przy wlocie wraz z niezwykle precyzyjnym systemem 

LAN MODEM
System umożliwia zdalny serwis urządzenia jak 
i wymianę danych z siecią klienta. Pozwala on 
na transfer danych (np. receptur) do innych baz, 
jak i panelu sterującego. Kontrolowanie procesu 
produkcyjnego przez klienta odbywa się za pomocą 
dowolnego komputera będącego w jego sieci 
naturalnie wymagając haseł dostęou.

dozowania kontrolowanym przez panel sterujący. System zapewnia 
udoskonalone pokrycie nasion i bardziej jednolite rozprowadzenie 
materiału powlekającego na nasionach w porównaniu do tradycyjnych 
urządzeń.



SYSTEM DOZOWANIA 
CYLINDRYCZNY
Szklany cylinder oferuje optyczną kontrolę procesu 
dozowania płynu. Elektrody zapewniają cykl procesu 
oprózniania i napełniania. Przemieszczenie elektrod. 
Napełnianie szklanego cylindra można wykonać za 
pomocą podciśnienia lub pompy.

SYSTEM DOZOWANIA 
PRZEPŁYWOMIERZ ORAZ 
PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY 
W odniesieniu do bezpośrednich lin dozujących 
przepływomierze mogą być używane jako doskonałe 
rozwiązanie dozowania. W zależności od płynów w użyciu, 
ilość cieczy będzie zmierzona w ilości przepływu (l) lub 
masowo (kg). Rejestrowanie procesu Zaprawiarki dla 
ciągłej rejestracji i jakości kontroli (ISO 9002) jest wsparte 
przepływomierzami.

SYSTEM DOZOWANIA PROSZKU
Dozownica proszku składa się ze zbiornika 
stożkowego o dużym przekroju i stromych ścian 
oraz z wewnętrznego mieszalnika, mimośrodowo 
zamocowany ślimak do rozładunku odpowiedni do 
wszystkich rodzajów proszków dostępnych na rynku, 
bez ryzyka zapychania czy zawieszania.

SYSTEM DOZUJĄCY PORCJE 
RESZTKOWE W WADZE
Alternatywnie do przepływomierzów, Cimbria również 
oferuje linie dozujące dla porcji resztkowych w wadze. 
Zbiornik umieszczony na tensometrach jest połączony z 
pompą dozującą, która pobiera wymaganą ilość płynu na 
każdą porcję automatycznie. 

DODATKOWO:
 Cechy linii dozującej:
• Czujniki zbyt niskiego i 

wysokiego ciśnienia 
• Czujniki uszkodzenia 

przewodów 
• Zawory ściskowe

POLEPSZONE 
JEDNOLITE 

POKRYCIE CO 
WIDAĆ NA 

KAŻDYM ZIARNIE
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OFERTA URZĄDZEŃ 

Zaprawiarki są dostępne w kilku różnych rozmiarach i konfiguracjach. Komora 
mieszania występuje w rozmiarach od 2 kg do 250 kg (bazując na pszenicy).

STANDARDOWA - SERIA AUTOMATYCZNA 
Seria “kompaktowa” zaprawiarek, poczynając od CC10 a kończąc 
na CC250DUO, jest zaprojektowana do łatwej instalacji u Klienta. 
Każda zaprawiarka jest już okablowana fabrycznie i po testach 
fabrycznych. Po podłączeniu rur (do napełniania i rozładunku), 
główne zasilenie elektryczne, sprężone powietrze, orurowanie linii 
dozującej oraz przygotowane kable na każdą rzecz (typu plug and 
play), zaprawiarka jest gotowa do pracy. 

SERIA PÓŁ-AUTOMATYCZNA 
Pół-automatyczna seria Zaprawiarek pozwala na łatwe wprow-
adzenie w technologię powlekania porcjowego. Dostępne w 
dwóch rozmiarach bębnów (10 kg i 25 kg, bazując na pszenicy), 
typ wyposażony w elektryczny panel sterujący z wyświetlaczem 
dotykowym. Jako że waga automatyczna nie jest częścią osprzętu, 
koszty inwestycji są zredukowane. Inny osprzęt (komora mieszania, 
linie dozujące) są w pełni zautomatyzowane, pozwalając na 
automatyczne powlekanie każdej porcji. 

SERIA LABORATORYJNA
Standardowe zaprawiarki CC-Lab i CC10-Lab są zaprojektowane 
do ręcznego zaprawiania małych ilości nasion w laboratoriach czy 
hodowlach. Wszystkie produkty jak i ilości są przygotowane ręcznie 
przez operatora przed wypełnieniem zaprawiarki. Koordynacja 
operatora, napełnianie, rozładunek komory mieszania wykonuje się 
ręcznie. 

TYP
ROZMIAR PORCJI [KG] CYKLE 

[MAX.] / H
WYDAJNOŚĆ [T/H]

PRACA
PSZENICA KUKURYDZA RYŻNIEŁUSKANY PSZENICA KUKURYDZA RYŻNIEŁUSKANY

CC Lab 2 1.8 Ręczne --- --- --- Ręczne

CC 10 Lab 10 9 5 Ręczne --- --- --- Ręczne

CC 10 semi 10 9 5 Ręczne --- --- --- PLC

CC 20 semi 25 22.5 13 Ręczne --- --- --- PLC

CC 10 10 9 5 120 – 180 1.2 – 1.8 0.9 – 1.3 0.5 – 0.7 PLC

CC 20 25 22.5 13 120 – 180 3.0 – 4,5 2.3 – 3.2 1.3 – 1.9 PLC

CC 50 50 45 30 120 – 180 6.0 – 9.0 4.5 – 6.5 3.0 – 4.3 PLC

CC 150 150 135 80 90 – 120 13.5 – 18.0 10.8 – 18.0 6.4 – 9.6 PLC

CC 250 250 225 130 80 – 100 20.0 – 25.0 16.2 – 22.5 9.4 – 13.0 PLC

CC 250 Duo 2x 250 2x 225 2x 130 80 – 100 40.0 – 50.0 32.4 – 50.0 18.8 – 26.0 PLC

Wszystkie ww. wartości są wartościami wytycznymi i mogą się różnić w zależności od produktu (rodzaj, gęstość, etc.)
i ilość i cech indywidualnych użytych cieczy i proszków. 



PRINCIPLES AND COMPONENTS
Large hourly capacities and the use of wide varieties of different 
chemicals require the need for reliable and accurate disposal 
of required liquids just in time. Cimbria’s automised mixing and 
pumping systems enable customers to buy and store their 
chemicals separately and independently from one another, 
mixing them in the right ratio just before their final use. Therefore, 
the single ingredients are usually stored in IBC tanks supplied 
by the chemical companies, adding a mobile stirrer to prevent 
sedimentation or demixing inside the tanks. Those IBC tanks are 
stored on electronic load cells, allowing an accurate extraction 
of the necessary amount by the following pumps by loss in 
weight technology. Ingredients coming out of the various IBC 
tanks are pumped to the subsequent mixing tanks in the correct 
ratio, thus automatically finalising the mixtures necessary for the 
coating process. Those final mixtures are then pumped to work 
tanks, where they are made available to the Centricoater’s dosing 
systems. The work tanks are also equipped with sophisticated 
stirring mechanisms to prevent any sedimentation or demixing 
prior to use. Wash water systems and all necessary safety 
devices such as level sensors and safety pans are included in the 
systems.
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AUTOMATYCZNE MIESZANIE I SYSTEM POMP

ZASADY I KOMPONENTY 
Duże wydajności godzinowe i używanie szerokiej gamy substancji 
chemicznych wymaga solidnego i dokładnego wywozu wymaganych 
cieczy we właściwym czasie. Automatyczne systemy mieszania 
oraz pomp Cimbria pozwalają klientom na zakup i przechowywanie 
substancji chemicznych osobno, mieszając je we właściwych 
proporcjach dopiero przed końcowym użyciem. Toteż pojedyncze 
składniki są zazwyczaj przechowywane w zbiornikach IBC 
dostarczanych przez firmy chemiczne, gdzie dodawany jest mobilny 
mieszalnik zapobiegający osadzaniu i segregacji w zbiorniku. 
Zbiorniki IBC są umieszczone na tensometrach, pozwalając na 
dokładne wydobycie potrzebnej ilości za pomocą pomp. Składniki 
pochodzące z różnych zbiorników IBC są pompowane do kolejnych 
zbiorników mieszania w prawidłowych proporcjach, toteż automatyc-
znie finalizując mieszanki potrzebne do procesu powlekania. 
Te finalne mieszanki są następnie wpompowane do zbiorników 
roboczych gdzie są przystosowywane do systemów dozujących 
zaprawiarek. 
Zbiorniki robocze również są wyposażone w zaawansowany 
mechanizm mieszania aby zapobiec jakiemukolwiek osadzaniu 
się czy segregacji przed zastosowaniem. Woda do czyszczenia i 
wszystkie potrzebne urządzenia bezpieczeństwa tj. czujniki poziomu 
itp. są uwzględnione. 

SZAFA STEROWNICZA  
Kompletny system mieszania i pompowania oraz powiązane 
procesy są kontrolowane i monitorowane przez jednostkę sterującą 
z dużym ekranem dotykowym. Receptury są wprowadzane i 
przechowywane poprzez panel sterujący umożliwiając oczywiście 
przesyłanie, Zdalny serwis jak i rejestrację receptur poprzez LAN 
czy USB. Zdalny serwis i pełna komunikacja z jednostką kontrolną 
zaprawiarki to istotne cechy maszyny. 
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Continuous Treaters KB
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POWIĄZANE URZĄDZENIA 

ZAPRAWIARKI PRZEPŁYWOWE KB
Zaprawiarki przepływowe są zaprojektowane do ciągłego 
zaprawiania nasion. Produkt jest podawany do zbiornika. Podajnik 
obrotowy zapewnia ciągłe podawanie do komory spryskującej 
gdzie nasiona są rozprowadzane przez stożek rozpraszający. Ciecz 
powlekająca jest natychmiast rozprowadzana poprzez dysk wirujący 
na produkt. Następnie ślimak łopatkowy zapewnia ciągłe mieszanie 
i przemieszcza produkt do wylotu. 

SUSZARNIE PRZENOŚNIKOWE JCD
Suszarnie przenośnikowe są głównie używane po procesie powlekania 
aby zapobiec zlepianiu się wilgotnych ziaren podczas workowania. 
Mokry produkt jest przenoszony za pomocą napędu mimośrodowego 
poprzez sekcje suszące gdzie ciepłe powietrze jest puszczane przez 
warstwę produktu od spodu. Zimne powietrze jest zasysane z góry i 
prowadzone do urządzenia odpylającego. Istnieje możliwość instalacji 
sekcji sitowej na końcu maszyny aby podzielić materiał na frakcje. 
Suszarnia JCD jest dostępna w dwóch szerokościach (625 mm i1,250 
mm). Ilość sekcji suszących i sekcji sitowych jest elastyczna i zależna 
od potrzeb klienta(system modułowy).

PRODUKCJA SERYJNA
Urządzenia Cimbria powstają w produkcji seryjnej. Podczas 
procesu produkcyjnego, zarówno każda maszyna jak i jej 
komponenty muszą przejść przez kilka ścisłych kontroli aby 
spełnić wymaganiom naszych klientów na najwyższym poziomie. 
Przed wysłaniem, finalny proces kontroli jakości poparty jest 
zaawansowaną listą kontrolną i zakończony 24-godzinnym testem 
działania. Toteż możemy zagwarantować, że każda maszyna jest 
gotowa do pracy u klienta niezwłocznie. 

ZAPRAWIARKI CIĄGŁE KB

Wydajność t/h]
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DLACZEGO WARTO KUPIĆ ZAPRAWIARKĘ 

KORZYŚCI
• NAJLEPSZA TECHNOLOGIA POWLEKANIA DOSTĘPNA NA RYNKU > odpowiednia dla wszystkich typów nasion i zapraw powlekających
• NAJLEPSZA JEDNORODNOŚĆ > najbardziej efektywne aplikowanie drogich substancji 
• JEDNOLITA DYSTRYBUCJA > najbardziej jednolita i najdłuższa ochrona nasion na polu po zasiewie 
• NAJBARDZIEJ RÓWNOMIERNY EFEKT NA POLU > redukcja kosztów w dalszym nawożeniu pola 
• NAJLEPSZA NIEZMIENNOŚĆ Z PORCJI NA PORCJĘ > niezmienna równa jakość 
• OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁÓW POWLEKAJĄCYCH > redukcja kosztów działania 
• LEPSZA WIZUALNA POWIERZCHNIA NASION > gwarancja znakomitej jakości nasion 
• ŁATWA OBSŁUGA I DZIAŁANIE > redukcja kosztów siły roboczej 

ZALETY ZAPRAWIARKI PORCJOWEJ
W PORÓWNANIU Z ZAPRAWIARKĄ
PRZEPŁYWOWĄ:

Działanie porcjowe jest podstawą najbardziej precyzyjnej 
technologii powlekania, jako że powlekanie odbywa się w 
zamkniętej komorze w sposób odtwarzalny dodając do każdej 
porcji zawsze tą samą ilość nasion z daną ilością ciekłych środków 
i proszków, utrzymując ten sam czas dla dozowania składników a 
następnie mieszania. Zatem, każda porcja otrzymuje prawidłową 
ilość substancji chemicznych czego rezultatem jest najbardziej 
precyzyjne i jednolite rozprowadzenie na każdym ziarnie. 

Działanie porcjowe pozwala również na możliwość dodawania 
środków chemicznych czy proszku osobno, dodawanie składników 
w sposób równoległy jak również dozowanie w różnym czasie.

Jako że jest to działanie porcjowe zaprawiarki to nie ma żadnych 
strat jako rezultat uruchomienia czy wyłączenia Zaprawiarki. Kiedy 
tylko receptura jest zatwierdzona i przetestowana wszystkie porcje 
są powlekane w ten sam sposób z tą samą jakością od pierwszej 
do ostatniej porcji. 

Kluczem do dokładności w aplikowaniu oraz jakości powleczonych 
nasion jest zastosowanie zaawansowanej technologii, tj. jednostki 
sterującej, ekranu dotykowego HMI, wagi elektronicznej, napędów 
VFD, przepływomierzy. 

Zaprawiarka jest w pełni zautomatyzowana za pomocą jednostki 
kontrolnej. Kontroluje on i monitoruje cały proces powlekania od 
napełniania nasionami po dozowanie wszystkich koniecznych 
substancji chemicznych, zapobiegając w tym samym czasie 
usterkom oraz wydając raporty zgodne ze standardami jakości ISO 
9002.

Siła odśrodkowa jak i intensywne mieszanie w bębnie pozwala na 
aplikowanie substancji powlekających na nasiona w najbardziej 
efektywny i wydajny sposób, czego rezultatem są jednolicie pokryte 
nasiona. 
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A/S CIMBRIA
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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 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com 

BUTTIMER POLSKA SP. Z O.O.

ul. Puławska 481
02-844 Warszawa 
POLAND
Tel: +48 22 858 20 03
info@buttimer.pl
www.buttimer.pl
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