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WSZECHSTRONNE 
ROZWIĄZANIE 
DLA DOKŁADNEGO 
ODDZIELANIA

CEL I ZASADA DZIAŁANIA
Stół Grawitacyjny służy do oddzielania wszelkiego rodzaju 
ziaren i produktów granulowanych  o podobnej wielkości w 
zależności od określonej wagi. Wielkość ziaren zwykle waha 
się między 0,5 mm (drobne nasiona) a 20 mm (np. fasola).

Produkt przetwarzany przez Stół Grawitacyjny jest dzielony 
na frakcje o różnych ciężarach. Frakcje produktów tworzą się 
poprzez ruch liniowy napędu mimośrodowego oraz powietrza 
tłoczonego przez siatkę drucianą czy tkaninę włókienniczą. 
Oddzielenie  to zapewnia spektrum od lekkiego (kolor 
czerwony) do ciężkiego materiału (kolor zielony). Ze względu 
na system transportujący i nachylenie powierzchni stołu, lekki 
materiał górnej warstwy porusza się w dół (kolor czerwony) a 
ciężki materiał w dolnej warstwie porusza się do góry w stronę 
wylotu dobrego produktu (kolor zielony). 
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TYPY URZĄDZEŃ

PRODUKCJA SERYJNA  
Maszyny są produkowane seryjnie przez Cimbria Heid. Podczas 
produkcji każda maszyna musi przejść przez kilka szczegółowych 
kontroli jakości w celu spełnienia najwyższych wymagań.  

GA 31

GA 71

GA 110

LAB GA

GA 210

GA 310
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CECHY

Stół grawitacyjny może być zasilany wyłącznie czystym produktem  
(np. po przejściu przez Czyszczalnię Wstępną/Dokładną, Tryjer, 
Sortownik itp.).  Wybór właściwego pokładu stołu, minimalna ilość 
pyłu we wlocie powietrza oraz regularne czyszczenie pokładu 
to dodatkowe wymagania poprawiające wydajność i optymalne 
rezultaty.

POŁÓWKOWA POKRYWA ASPIRACYJNA
● redukuje znacząco zanieczyszczenia, skutecznie usuwając 

80 % przy zastosowaniu wentylatora/filtra z wymogiem 40 % 
całkowitej objętości powietrza toteż redukując koszty energii. 
CAŁKOWITA OSŁONA PYŁOWA jest dostępna na życzenie 
Klienta.  

ŁATWY W OBSŁUDZE
● ponieważ wszystkie regulacje są umieszczone na dogodnej 

wysokości co pozwala operatorowi na łatwą i precyzyjną 
regulację *każdy segment wentylatora jest obsługiwany przez 
osobną dźwignię 

● zmiana pochylenia pokładu może odbywać się podczas pracy 
maszyny, bez wyłączania urządzenia. 

LEKKIE ALUMINIOWE POWIERZCHNIE STOŁU
● łatwość w unoszeniu (pozostaje w pozycji otwartej dzięki 

siłownikom gazowym) co ułatwia serwis i czyszczenie 
● pokład stołu można zmienić w ciągu kilku minut w przypadku 

zmiany produktu. 

ZBIORNIK ZASYPOWY
● stanowi zasadniczy komponent stołu grawitacyjnego 

składającego się ze zbiornika z elektromagnetycznym poda-
jnikiem wibracyjnym oraz kaskadą (możliwość aspiracji) aby 
umożliwić stały i równomierny przepływ produktu we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych. 



ODDZIELANIE 
PRODUKTÓW 
CIĘŻKICH OD LEKKICH  
● bardzo dokładne oddzielenie 

produktów ciężkich od lekkich 
z minimalną strefą mieszania 
np. nasiona rzepaku z 5 
% strefą mieszania,  oraz 
dokładnym oddzieleniem 
produktów, które jest 
nieosiągalne na konkuren-
cyjnych maszynach. 

W PEŁNI ZRÓWNOWAŻONY NAPĘD 
MIMOŚRODOWY 
● wszystkie stoły grawitacyjne są wyposażone w opatentowany w 

pełni zrównoważony mimośrodowy napęd
● zmniejsza zapotrzebowanie na konstrukcje wsporcze lub 

fundamenty
● zmniejsza koszty instalacji oraz konserwacji urządzenia.

PROSTOKĄTNA POWIERZCHNIA STOŁU Z 
MAKSYMALIZACJĄ WYDAJNOŚCI
● umożliwia dłuższe sortowanie  produktu niż pokład o  

trójkątnym kształcie 
● ma o wiele mniejszą frakcję “półproduktów” ze względu na 

zintegrowany system, który zapewnia uzyskanie lepszej 
jakości produktu. 

SEGMENTOWE SEKCJE WYŁADOWCZE 
● pozwala operatorowi na szybką regulację wszystkich wylotów 

produktu na ciężkie/średnie/lekkie bazując na rezultatów 
oddzielenia.  

● całkowity przepływ produktu może być skierowany do wylotu 
półproduktów  podczas  uruchamiania maszyny, tak więc jakość 
produktu nie jest zagrożona.  
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POKRYWA STOŁU 
● stalowa siatka z kwadratowymi oczkami jest stosowana we 

wszystkich pokładach
● zapewnia większą przyczepność i dlatego ciężka frakcja 

oddziela się zdecydowanie szybciej 
● zapewnia większą wydajność przypadającą na metr 

kwadratowy powierzchni stołu, z lepszymi wynikami 
separacji

KOŁKI
● zamontowane na powierzchni stołu w strefie początkowej 

w celu przyśpieszenia separacji mieszaniny drobin, 
posklejanych zbitek nasion oraz równomiernego rozprow-
adzeniu produktu na całej szerokości roboczej stołu 

ASSEMBLY VARIATIONS 
OF OUR GRAVITY TABLE 
SEPARATORS

1 Wstępny zbiornik zasypowy 
2 Podajnik elektro-magnetyczny 
3 Kaskada
4 Połówkowa pokrywa aspiracyjna 
5 Pełna pokrywa aspiracyjna
6a Kosz wyładowczy do ciężkiego produktu
6b Wibracyjny wylot do ciężkiego produktu z  

pułapką na kamienie  
7a Wibracyjny wylot do lekkiego produktu
7b Zsyp do worków 

OPCJE MONTAŻU

PUŁAPKA NA 
KAMIENIE
● służy do usuwania 

niewielkiego procentu 
ciężkich kamieni  w 
skoncentrowanym 
wyładunku bez utraty 
dobrego produktu.
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Stół grawitacyjny jest wykorzystywany w momencie gdy granice 
systemów aspiracji powietrza  zostaną osiągnięte. Nie oznacza to 
jednak, że stół grawitacyjny zastępuje aspirację, lecz jest dodat-
kowym urządzeniem do dokładniejszego oddzielania ze względu na 
wagę produktu. 
Przykładowe oddzielanie/sortowanie 

● przerośnięte, uszkodzone zboża, dziki owies, trawa, małe 
ziarna itp.  

● jęczmień i pszenica jeśli wielkość jest ta sama 
● plastikowe ziarna 
 

● miękkie i twarde kości do produkcji żelatyny 
● miedź i izolacja przewodów 
● połamane ziarna kakao od zarodków kakao
● łupiny kakao
● pestki moreli od części łupin 
● zioła od patyków i inne zanieczyszczenia
● przyprawy od patyków, łupin i innych zanieczyszczeń 
● zielone ziarna kawy od bezłuskowych ziaren (czereśnie), kłosy 
● herbata różnych jakości 
● sporysz od żyta 
● orzechy (laskowe, ziemne, migdały, itp.) od skorupek, patyków, 

innych zanieczyszczeń 

ZASTOSOWANIE

NASZE ZAKŁADY FUNKCJONUJĄ 
NA CAŁYM ŚWIECIE 
Duża liczba patentów na całym świecie uzasadnia badania 
naukowe  oraz wydatki na rozwój i wskazuje wysokie standardy 
technologii naszych maszyn i urządzeń. 

Na całym świecie produkty firmy CIMBRIA HEID Maschinenfabrik 
są kupowane i z powodzeniem użytkowane: około 98 % naszej 
produkcji jest eksportowana. CIMBRIA HEID ma dostęp do 
globalnej sieci wysoko wykwalifikowanych partnerów oferujących  
stałe wsparcie dla klientów i ich zakładów.

WIĘCEJ NASZYCH 
ROZWIĄZAŃ 
NA CIMBRIA.COM

LABOR GA GA 31 GA 71 GA 110 GA 210 GA 310

WYDAJNOŚĆ t/h (lbs/h)

KUKURYDZA, PSZENICA, SOJA 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 (22.000) 15,0 (33.000)

GROCH 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 (16.500) 11,0 (24.200)

KONICZYNA, RZEPAK 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0 (13.200)

ZIELONA KAWA 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 (14.740) 12,0 (26.400)

NAPĘD WENTYLATORA kW (hp) 1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

MIMOŚRODOWY SILNIK    kW (hp) 0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

OBSZAR STOŁU m2 (ft2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

ZAPOTRZEBOWANIE 
POWIETRZA

m3/min 
(CFM)

37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 (16.602) 550 (19.428)

WYMIARY mm (inch)

DŁUGOŚĆ 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

SZEROKOŚĆ 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

WYSOKOŚĆ 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

WAGA NETTO kg (lbs) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)
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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 2266 699-0

cimbria.heid@agcocorp.com 

BUTTIMER POLSKA SP. Z O.O.

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

SOLUTIONS.  
TOGETHER.


