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TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH | SUSZENIE | NASIENNICTWO | SORTOWANIE  | MAGAZYNOWANIE | PROJEKTY POD KLUCZ| SERWIS



CIMBRIA.COM

NIEZAWODNOŚĆ 
W ODDZIELANIU 
KAMIENI, ODŁAMKÓW 
METALOWYCH ORAZ 
SZKLANYCH

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Cimbria jest wiodącym producentem  urządzeń do obróbki 
nasion na światowym rynku. 

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę najwyższej 
jakości urządzeń do czyszczenia i obróbki nasion oraz 
produktów zbożowych w bardzo przystępnych cenach.

Dodatkowo, z racji wieloletniego doświadczenia w branży 
oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne oraz usługi 
projektowania urządzeń do czyszczenia i sortowania. 

Cimbria zapewnia swoim klientom także usługi serwisowe, 
świadczone na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem 
najnowszych osiągnięć technicznych. Grupa serwisowa 
pozostaje do Państwa dyspozycji, by zapewnić efektywny i 
szybki serwis. 
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DANE TECHNICZNE

Naped mimośrodowy [kW] 0.37 0.55 1.10 1.10

Naped wentylatora [kW] Brak wbudowanego wentylatora 15,00

Zapotrzebowanie powietrza na aspirację zewnętrzną [m³ / min] 65 / 95* 95 / 120* 155 / 200* 550

WYMIARY [mm]

Długość 1460 1645 2150 2150

Głebokość 980 1700 2600 3350

Wysokość 1500 1580 2050 2790

Waga (netto) [kg] 204 250 740 1700 / 2350**

* Dla ciężkich produktów (np. fasola, groch) ** Zaw. kosz wstępny oraz osłonę przeciwpyłową.
Wymienione wymiary i dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez wcześniejszego 
powiadomienia.

MODELE ODKAMIENIACZY: DANE TECHNICZNE

Odkamieniacze rozdzielają materiał sypki na na podstawie jego ciężaru 
właściwego. 

Urządzenia te stosowane są przede wszystkim do usuwania ciężkich 
zanieczyszczeń, takich jak kamienie, cząsteczki metali itp., m.in. z 
kawy, ziarna czy roślin strączkowych.

Odkamieniacze znajdują zastosowanie w sektorze przetwórstwa 
żywnościowego oraz w młynarstwie; ale mogą mieć także zastosowanie 
w nasiennictwie.

HSR 1010-16010 R/L HSR 1020-16020 R-L

MODEL TS 90 TS 180 TS 360 TS 400

Wydajność [t/h]

Przenica 5.0 10.0 20.0 30.0

Kawa zielona 3.8 7.5 15.0 22.5

Kawa palona 2.5 5.0 10.0 15.0

Ryż (niełuskany) 2.8 5.5 11.0 16.5

Biały ryż 3.2 6.5 13.0 19.5

Sezam 1.5 3.0 6.0 9.0

Soja 4.0 8.0 16.0 25.0

TS 90

TS 90TS 90

TS 180 TS 360 TS 400
Wydajność do 5 t/h Wydajność do 10 t/h Wydajność do 20 t/h Wydajność do 30 t/h
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Materiał sypki, który ma zostać rodzielony, jest podawany do 
odkamieniacza przez regulowaną klapę uruchamianą sprężyną. 
Paltforma robocza odkamieniacza jest pokryta siatką, dzięki której 
aspiracja powietrza pozostaje stabilna podczas pracy urządzenia. 
Połączenie ruchu wibracyjnego z powietrzem przechodzącym 
przez odkamieniacz powoduje rozdzielenie przepływającego przez 
urządzenie materiału na warstwy. Ciężkie odłamki czy kamienie 
opadają na siatkę, a następnie są podawane do najwyższego 
punktu maszyny (wylot kamieni). Lżejszy materiał (=czysty produkt) 
znajduje się wówczas w wierzchniej warstwie, przemieszczając się 

do wylotu czystego produktu. Dzieje się tak z powodu regulow-
anego kąta nachylenia platformy roboczej odkamieniacza. Maszyna 
składa się z samonośnej ramy z profili stalowych, utrzymującej 
ramę nachylenia (regulowaną od 6 - 15 °), która z kolei utrzymuje 
ramę wibracyjną i platrofmę, napędzane przez przeciwwagę 
napędu mimośrodowego. Poprzez osłonę przeciwpyłową, zasysane 
jest powietrze procesowe, usuwając w ten sposób lekkie cząstki 
i kurz. System znajduje się w stanie stałego podciśnienia, co 
zapobiega wydostawaniu się pyłu.

BUDOWA SYSTEMU ASPIRACJI POWIETRZA

ASPIRACJA
Wymagana ilość powietrza jest zasysana 

przez specjalną wkładkę umieszczoną 
w platformie odkamieniacza, która jest 

przepuszczalna i może być łatwo zdjęta w 
celu czyszczenia lub też wymiany na inny 

rozmiar.
Ilość powietrza i doprowadzany materiał 

jest dostosowywany do wymaganych 
warunków pracy za pomocą regulowanych 
klap. Platforma robocza jest pokryta osłoną 

przeciwpyłową, aby zachować próżnię. 

WLOT
Urządzenie z tak zwanym “inlet-shoe” 

pobiera odpowiednią ilość produktu 
z rury doprowadzającej materiał, 

umieszczonej przed odkamieniaczem.

POWIERZCHNIA 
PLATFORMY ROBOCZEJ

Platforma robocza może zostać wyposażona 
w 4 różnyne rodzaje siatki, które są dopaso-
wane do rodzaju produktów przetwarzanych 

przez urządzenie. Duże okna inspekcyjne 
w pokrywie przeciwpyłowej umożliwiają 

operatorowi podgląd pracy wykonywanej 
przez odkamieniacz w dowolnym momencie. 

Klapa serwisowa w osłonie przeciwpyłowej 
zapewnia natomiast łatwy i szybki dostęp dla 

celów czyszczenia i konserwacji maszyny. 

KORZYŚCI 
● Tylko 1 wentylator do aspiracji 
 powietrza, jak  i pyłu

● Zwarta konstrukcja

● 100% pyłoszczelności ze względu   
 na występowanie podciśnienia w   
 układzie
●  Łatwa regulacja
● Niski pobór mocy 
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DOKŁADNE KONTROLE 
JAKOŚCI  ZAPEWNIAJĄ 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
STANDARDY ORAZ DŁUGI 

CZAS UŻYTKOWANIA

WYLOT ODPADÓW
Odkamieniacz może zostać wyposażony 
w wylot odpadów. Stół sortujący jest 
nachylony w kierunku wylotu czystego 
produktu (nachylenie robocze+ 8 °), aby 
umożliwić szybkie opróżnianie stołu.

WYLOT KAMIENI
Przy wylocie kamieni zamontowana 
została regulowana strefa odwróconego 
przepływu powietrza. System ten ma 
na celu zapobieganie wydostawania 
się czystego produktu przez wylot 
kamieni podczas pracy dzięki silnemu 
odwróconemu strumieniowi powietrza, 
który wydmuchuje czysty produkt z 
powrotem do odpowiedniego wylotu.

DOSTOSOWANIE 
WYDAJNOŚCI
Ilość dostarczanego materiału można 
regulować, umożliwiając w ten sposób 
dokładne pokrycie platformy roboczej 
rozdzielanym materiałem. Regulowana 
klapa uruchamiana sprężyną zapobiega 
zasysaniu powietrza przez rurę zasilającą 
materiał.

OPCJONALNIE: SYSTEM 
RECYRKULACJI 
POWIETRZA
Powietrze przepływa przez odkamieniacz dzięki 
wentylatorowi, po czym wpływa do separatora 
pyłu, w którym następuje odpylenie przed 
oddaniem czystego powietrza do oddzielacza 
poprzez osłonę przeciwpyłową. Wewnątrz 
separatora pyłu mamy do czynienia ze 
spiralnym ruchem powietrza. Pył i skoncen-
trowana warstwa zewnętrzna przechodzą 
przez regulowany otwór i są  zasysane do 

centralnego układu aspiracji lub filtra. Powietrze, 
które jest usuwane z systemu, jest zastępowane 
powietrzem otoczenia. Podciśnienie w układzie 
zapewnia, że pył pozostaje w obiegu. Ilość 
powietrza opuszczającego system można 
kontrolować, regulując szerokość otworu 
separatora pyłu lub/i prędkość powietrza w kanale 
zasysającym.
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ZALETY SYSTEMU 
SPRĘŻONEGO 
POWIETEZA
● Duża wydajność
● Łatwa regulacja
● Bardzo dokładne sortowanie 
● Prosty system podawania
● Sprawna aspiracja

Ziarno lub cząsteczki o niemal identycznym rozmiarze są podawane w 
sposób ciągły, po to aby zapewnić równomierne rozłożenie materiału 
na całej powierzchni platformy roboczej odkamieniacza. Aby uzyskać 
lepsze wyniki podawania, stosuje się dwie platformy robocze z 
oddzielnym zbiornikiem buforowym. Każda z nich dzięki sprężonemu 
powietrzu unosi materiał lekki. W tym czasie ciężki materiał opada w 
kierunku dna i wchodzi w kontakt z powierzchnią platformy. Urządzenie 
składa się z samonośnej ramy z profili stalowych, utrzymujących ramę 
nachylenia(regulowaną w zakresie 6 - 19 °), która z kolei utrzymuje 

WLOT / KOSZ WSTĘPNY
Aby zapewnić lepsze wyniki podawania, 

odkamieniacz posiada dwie platformy 
robocze z oddzielnymi zbiornikami zasy-
powymi, Regulacja prędkości podawania 

jest możliwa dzięki klapie napędzanej przez 
napęd elektryczny, który jest regulowany za 

pomocą falownika.

POWIERZCHNIA 
PLATFOTMY ROBOCZEJ

Platforma robocza składa się z 2 oddzielnych 
części, co pozwala na sprawną zmianę 

rozmiaru siatek w przypadku potrzeby odkami-
eniania innej odmiany nasion lub czyszczenia 

i konserwacji urządzenia. Platforma robocza 
może być pokryta 4 różnymi rodzajami siatki, 
z których każda jest dopasowana do różnego 

rodzaju przetwarzanych produktów. Duże 
okna inspekcyjne w pokrywie przeciwpyłowej 

umożliwiają operatorowi podgląd pracy 
wykonywanej przez odkamieniacz w każdym 

momencie.

WENTYLATORY 
PROMIENIOWE

Powietrze, konieczne do oddzielenia 
produktu na warstwy o różnej wadze, jest 

wytwarzane przez wentylatory, które są 
razem zamocowane do wału centralnego. 

Prędkość wału można regulować. 
Wysokie ciśnienie wentylatora i jego 

bezstopniowa regulacja oznaczają, że 
urządzenie można precyzyjnie dopasować 

do każdego rodzaju produktu, który ma 
przejść proces oddzielania.

BUDOWA SYSTEMU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ramę wibracyjną i obie platformy robocze, wszystkie napędzane 
przez napęd mimośrodowy. Wentylatory promieniowe, które 
wytwarzają niezbędne powietrze procesowe, są zamontowane 
na ramie nachylenia w obudowie wentylatora. Są one napędzane 
przez centralny wał. Zanieczyszczone powietrze jest aspirowane 
przez osłonę przeciwpyłową. System znajduje się w stałym stanie 
podciśnienia, co zapobiega ucieczce pyłu.
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NAPĘD MIMOŚRODOWY
Odkamieniacz napędzany jest przez 
dobrze wyważony napęd mimośrodowy, 
który porusza platformą roboczą 
zachowując  niską amplitudę i wysoką 
częstotliwość.

ZASADY BUDOWY 
OPARTE NA 

SPRAWDZONEJ 
TECHNOLOGII

ŁATWA OBSŁUGA
Regulacja nachylenia i prędkości 
wentylatora w centralnym punkcie z 
dobrym widokiem na całą platformę 
roboczą umożliwia operatorowi szybką i 
łatwą regulację urządzenia. 

WYLOT KAMIENI
Przy wylocie kamieni zamontowana 
została regulowana strefa odwróconego 
przepływu powietrza. System ten ma 
na celu zapobieganie wydostawaniu 
się czystego produktu przez wylot 
kamieni podczas pracy dzięki silnemu 
odwróconemu strumieniowi powietrza, 
który wydmuchuje czysty produkt z 
powrotem do odpowiedniego wylotu.
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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.


