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TRANSPORT | SUSZENIE | NASIENNICTWO | SORTOWANIE | MAGAZYNOWANIE | PROJEKTY POD KLUCZ



CIMBRIA.COM

OPTYMALNA 
POWIERZCHNIA 
SORTUJĄCA
CAŁY MATERIAŁ
SIEWNY

ODDZIELANIE NIECHCIANYCH 
ODPADÓW Z PRODUKTU
Tryjery firmy Cimbria są dostarczane w każdy rejon świata 
gdzie z powodzeniem pracują. Duża liczba klientów na 
całym świecie potwierdza nasz wkład w badania i rozwój 
oraz wskazuje na wysokie technologiczne standardy 
naszych maszyn i urządzeń. 

Cimbria jest producentem urządzeń seryjnych, co pozwala 
na krótki czas terminów dostaw.  
Przed dostarczeniem każdego urządzenia, musi ono 
przejść kilka dokładnych kontroli, aby zapewnić najwyższe 
standardy jakości i długie użytkowanie.  

Jako członek Grupy Cimbria dysponujemy dostępem 
do globalnej sieci wysoce kwalifikowanych partnerów 
oferujących stałe wsparcie klientom i ich zakładom. 
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Separator młyna z wstępnym sortowaniem okrągłego i długiego ziarnaCylinder do okrągłego/długiego ziarna z wstępnym sortowaniem

ZASTOSOWANIE

OFERTA URZĄDZE

Cylinder do okrągłego i długiego ziarnaCylinder do okrągłego i długiego ziarna

Tryjer służy do sortowania pod względem długości nasion oraz 
produktów ziarnistych tj. pszenica, owies, drobne nasiona, 
soczewica, do oddzielania łodyg od słonecznika i nasion 
buraka oraz do oddzielania niepożądanych długich lub krótkich 
zanieczyszczeń produktu. Wielkość ziaren może być różna od 1.0 
mm i 24 mm.

W zależności od wymaganego sortowania produkt przyjęty jest 
sortowany i dzielony na połówki i długie zanieczyszczenia. 

PRODUKCJA SERYJNA 
Cimbria Heid produkuje urządzenia w produkcji seryjnej. W czasie 
produkcji każde urządzenie musi przejść kilka dokładnych kontroli, 
aby zaspokoić wymagania klienta na najwyższym poziomie.

Powłoka Regulowane Koryto
Powłoka

Oddzielanie długich ziaren Oddzielanie ziaren okrągłych

HSR 1010-16010 R/L

HSR 1010-16010 R-RN/L-LN 

HSR 1020-16020 R-L

HSR 1020-160 20 R-L-RN-LN
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Produkt przedostaje się przez wlot do wnętrza cylindra 
dostarczanego z wytłoczonymi otworami tzw. kieszeniami. 

Cylinder na połówki transportuje odpady (połówki nasion) poprzez 
rozmiary kieszeni wytłoczonych w płaszczu do koryta, natomiast 

cylinder na nasiona podłużne (długie odpady nasion) transportuje 
nasiona pożądane – czyste poprzez rozmiary kieszeni wytłoczone 
w płaszczu do koryta.   

WYMIANA CYLINDRÓW
W celu jak najkrótszego czasu wymiany 

płaszczy zostały one podzielone na 
cztery części (każdy cylinder składa się 
z czterech segmentów). To pozwala na 

prostą i szybką wymianę segmentów.

BUDOWA I FUNKCJE TRYJERA

USZCZELKI
Wszystkie urządzenia są wyposażone w 

uszczelnienie pomiędzy korytem a osłoną 
cylindra. To zapobiega dostawaniu się 

niechcianego ziarna do koryta i zapewnia 
jeszcze bardziej precyzyjne oddzielenie 

ziarna.

NAPĘDY
W naszych tryjerach nie stosujemy 

napędów łańcuchowych, taśmowych czy 
zębatych. Stosowane motoreduktory są 

nabywane od jednego z największych 
producentów na świecie. Dlatego też 

możemy zapewnić bezawaryjność, szybki 
i wygodny serwis. 

OSŁONA CYLINDRA
Osłona cylindra jest najważniejszą 

częścią tryjera. Jakość oddzielania i ilość 
odpadów zależy od konstrukcji cylindra. 
Z tego względu konstrukcji tej poświęca 

się szczególną uwagę co do  jakości 
wykonania.
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DOKŁADNE KONTROLE 
JAKOŚCI  ZAPEWNIAJĄ 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
STANDARDY ORAZ DŁUGI 

CZAS UŻYTKOWANIA

MIESZADŁO
Dla ciężko przepływających produktów 
takich jak nasiona trawy czy ryż 
rekomendujemy montaż naszego 
mieszalnika, który znacznie podnosi 
wydajność i osiągi tryjera..  

SPRAWDZANIE 
ODDZIELANIA 
Nasze separatory wyposażone są w dwa 
szczególnie duże okna inspekcyjne po 
stronie wylotu. Umożliwia to operatorowi 
sprawdzenie prawidłowych ustawień 
podczas pracy tryjera bez ryzyka 
wypadku. Próbki mogą zostać pobranie 
w każdym czasie bez zagrożenia dla 
operatora. 

PROJEKT
Okrągła, całkowicie zamknięta obudowa 
jest unikatową w branży. Jej projekt 
umożliwia łatwy dostęp do segmentów 
cylindra. Maszyna zostaje automatycznie 
zatrzymana przez wyłącznik 
bezpieczeństwa, kiedy pokrywa ochronna 
jest otwarta.

CZYSZCZENIE 
KIESZENI CYLINDRA 
Czyszczenie poprzez układ sprężonego 
powietrza zapewnia szybsze opróżnianie 
kieszeni - dostępny na życzenie klienta. 
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WZMOCNIONE 
SEGMENTY
Na życzenie, możemy 
dostarczyć hartowane 
segmenty o zdecydowanie 
dłuższym okresie 
użytkowania, które mogą 

być stosowane szczególnie 
do przetwarzania produktów 

ściernych. 

Spherical pockets

KSZTAŁT KIESZENI
Oferujemy kieszenie w kształcie okrągłym lub podłużnym w 
zależności od produktu sortowanego i zadania. To pozwala na 
optymalizację jakości sortowania i minimalizację odpadów. 

OSŁONA CYLINDRA
Cimbria Heid to jeden z niewielu producentów cylindrów do 
oddzielania ziarna wytwarzający własne segmenty do cylindrów. 
To nas czyni niezależnym od dostawców i pozwala zaspokoić 
specjalne wymagania klientów.

Zminimalizowaliśmy odległość pomiędzy indywidualnymi 
kieszeniami, aby osiągnąć możliwie największą ilość kieszeni 
sortujących na cm². Toteż możemy zapewnić wyższą efektywność 
sortowania i lepszą jakość oddzielenia niż nasza konkurencja.  

Ułożenie naszych kieszeni zwiększa żywotność segmentów.  

DODATAKOWE CECHY 

NACHYLENIE CYLINDRA 
Na życzenie dostarczamy zestaw o zmiennej regulacji nachylenia 
(0°-3°) lub zestawy gotowe. To również wpływa na dalszą 
optymalizację rezultatów oddzielania. 

ODPORNA NA ŚCIERANIE OKŁADZINA 
Do przetwarzania szczególnie ściernych produktów możemy 
wyłożyć newralgiczne części wewnątrz maszyny wymienną 
trudnościeralną okładziną.    

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ 
Na życzenie dostarczamy motoreduktory z automatyczną lub 
elektroniczną kontrolą prędkości. 
ROZDZIELANIE 
Poprzez rozdzielanie przepływu nasion jesteśmy w stanie osiągnąć 
maks. wydajność 45 t/h z naszym tryjerem typu HSR16010.

 ATEX
Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oferujemy 
motoreduktory zatwierdzone przez strefy ATEX  D21 i D22.

OSŁONA CYLINDRA I JEJ CECHY 

Teardrop pockets

InniCimbria

Kieszenie okrągłe

Kieszenie podłużne 
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WYMIARY ORAZ SPECYFIKACJE

Ustawienie seryjne tryjerów

 HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR

LABOR 1010 2010 3010 4010 5010 6010 8010 10010 12010 16010

WYDAJNOŚĆ T/H:

PSZENICA 0,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0

JĘCZMIEŃ 0,25 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8,0 9,6 12,8

RYŻ (BIAŁY) 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4

BURAK CUKROWY 0,2 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 3,2 3,8 4,4

SŁONECZNIK 
(NIEŁUSKANY)

0,1 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 3,2 3,8 5,0

ALFALFA 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2

POJEMNOŚĆ SILNIKA 
KW

0,37 0,37 0,55 1,1 1,1 1,1 1,1 3,0 3,0 3,0 4,0

POBÓR  POWIETRZA 
M3/ MIN

6 7 9 9 9 9 12 12 12 12

WYMIARY MM:

DŁUGOŚĆ 1155 1675 2675 2545 3045 3545 4045 3320 3820 4325 5325

SZEROKOŚĆ 400 705 705 920 920 920 920 1150 1150 1150 1150

WYSOKOŚĆ 745 630 630 870 870 870 870 1240 1240 1240 1240

WAGA NETTO KG 128 210 340 490 555 615 735 990 1120 1245 1315

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Dobry 
produkt

długie
ziarno

Sporysz i 
połamane 

ziarno

Cylinder do
długiego ziarna

Cylinder do
okrągłego ziarna

Wlot
Zasysanie

Cylinder ponownego 
oddzielania okrągłych ziaren

Dobry
produkt

Cienkie
ziarno

Długie
ziarno

Sporysz i 
połamane 

ziarno

Małe
ziarno

Wyka

Sporysz i 
połamane ziarno

Dobry 
produkt

Cylinder do 
długiego ziarna

Cylinder do 
okrągłego ziarna

Wlot
Zasysanie

Cylinder ponownego
oddzielania długich ziaren

Tryjery ustawione równolegle tryjery do  młynów na mąkę

Cylinder do
długiego ziarna

Cylinder do
okrągłego ziarna

Wlot
Zasysanie
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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 UNIGRAIN A/S
Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@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.


