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CLASSIFICAÇÃO IDEAL 
POR TAMANHO DE 
TODOS OS MATERIAIS 
GRANULARES

SEPARA IMPUREZAS 
INDESEJADAS DO PRODUTO 
Por todo o mundo os trieurs separadores da Cimbria são 
entregues e operam com sucesso. Um grande número de 
patentes por todo o mundo justificam os altos gastos com 
pesquisa e desenvolvimento e indicam os altos padrões 
tecnológicos de nossos equipamentos e máquinas. 

A Cimbria produz máquinas em série o que garante um 
período de entrega curto. 
Antes de cada máquina ser entregue, ela deve passar uma 
série de testes de controle de qualidade que garantem altos 
padrões de qualidade e tempo de vida útil longo.

Como um membro do grupo Cimbria, nós temos acesso 
a uma rede global altamente qualificada de parceiros que 
oferecem suporte aos clientes e suas plantas. 
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Separador de moinho de farinha com repasse grãos redondo e longos.Cilindro de grão redondo/longo com repasse.

APLICAÇÃO

VERSÕES DA MÁQUINA

Bateria de cilindro de grão redondo e longo.Cilindro de Grão redondo/longo.

O Trieur é usado para classificar por comprimentos todos os 
materiais granulares como trigo, aveia, sementes finas, lentilhas, 
para separação de talos das sementes de girassóis e beterraba e 
para separação de produtos impuros curtos ou longos. O tamanho 
dos grãos pode variar entre 1,0 mm e 24 mm.

Dependendo da classificação requisitada o produto de entrada é 
separado de acordo com redondo ou longo.

PRODUÇÃO EM SÉRIE 
A Cimbria Heid produz máquinas em série. Durante a produção cada 
máquina deve passar por vários controles de qualidade específicos 
para atenderem os altos requisitos do cliente. 

Cilindro Calha ajustável
Cilindro

Separação de Grãos Longos Separação de Grãos Redondos

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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O produto passa da caixa de entrada para o interior de um 
cilindro rotatório, cuja capa possui alvéolos também conhecidos 
como bolsos impressos. Os grãos que caem dentro das bolsas 
são carregados e depois de certa distância, caem dos bolsos 
dentro do canal (seta amarela) e são descarregados pela rosca 

transportadora. 
Todos os grãos que são mais largos que os bolsos permanecem 
na camisa e são levados até a saída fechada (seta verde). 
Dependendo da seleção requerida, o produto é selecionado de 
acordo com seu grau de arredondamento ou comprimento.

TROCA DE CAMISAS 
DO TRIEUR

Para manter o tempo de troca de 
produtos e atividade de limpeza o mais 

baixo possível para o operador da planta, 
nós dividimos a camisa do trieur em 

várias partes, equipando-as com engates 
rápidos. Isto permite a mudança rápida e 

simples das partes. 
Em caso de solicitação, as partes da 

camisa podem ser equipadas com 
escotilhas de limpeza. 

CONTRUÇÃO E FUNÇÃO DO SEPARADOR TRIEUR

SELAGEM DO CANAL
Todos os separadores são fornecidos com 

um selo entre o canal e a camisa. Isto 
previne a entrada de grãos indesejados 

no canal e garante uma separação ainda 
mais precisa dos grãos.

MOTORES
Nenhum motor de corrente, cinta ou 

engrenagem é usado nos nossos 
separadores de grãos, o que garante um 
funcionamento mais suave. Nós usamos 
motorredutores que são comprados em 
um dos maiores produtores do mundo. 

Desta forma, temos condição de fornecer 
serviço rápido e preciso. 

CAMISA DO TRIEUR 
A camisa do trieur é a parte mais 

importante do separador. A qualidade da 
separação e a quantidade de produto 
indesejado dependem da construção 

do cilindro. Por esta razão nós damos 
importância especial a qualidade em sua 

fabricação.
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CONTROLE DE 
QUALIDADE ESPECÍFICO 

GARANTE UM PADRÃO 
ELEVADO E UMA VIDA 

ÚTIL LONGA

DISPOSITIVO 
VIBRATÓRIO
Para produtos de fluxo pesado como 
forrageiras ou arroz, nós recomendamos a 
instalação de nosso dispositivo vibratório 
que aumenta significantemente a 
eficiência e saída do separador.

CONFERINDO A 
SELEÇÃO 
Nosso separador é equipado com duas 
telas de inspeção particularmente grandes 
na saída. Isto permite ao operador checar 
a configuração correta do separador 
durante a operação, sem riscos de 
acidentes. Amostras podem ser retiradas a 
qualquer momento, sem perigo físico para 
o operador, a partir das duas aberturas 
abaixo das janelas. 

DESIGN
A estrutura redonda e totalmente 
selada de nosso separador é única no 
mercado. Seu design facilita o acesso 
as partes do cilindro. Quando a capa de 
proteção é aberta, a máquina é parada 
automaticamente por uma trava de 
segurança. 

LIMPEZA DOS 
BOLSOS DO TRIEUR
Um sistema de ar comprimido, que 
garante o esvaziamento rápido dos 
bolsos, assim prevenindo uma queda na 
produção do separador, está disponível 
sob encomenda. 
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SEGMENTOS 
ENRIJECIDOS
Sob encomenda,
fornecemos segmentos 
enrijecidos, que possuem 
uma vida útil maior e podem 
ser usados para processar 

produtos abrasivos.

Spherical pockets

FORMATOS DOS BOLSOS
Nós oferecemos bolsos esféricos e em forma de gota dependendo 
do produto que será separado e na operação de seleção. 
Isto permite que nós aperfeiçoemos a qualidade de seleção e 
minimizarmos a perca. 

CAMISA DOS TRIEURS  
A Cimbria Heid é uma das poucas produtoras de trieurs que 
fabricam suas próprias camisas. Isto nos torna Independentes de 
fornecedores, o que nos possibilita atender solicitações especiais 
dos clientes. 

Nós temos minimizado a distância entre cada bolso para obter 
a maior quantidade possível de bolsos por cm². Portanto, nós 
podemos fornecer uma capacidade maior de produção e melhor 
qualidade de separação do que os nossos concorrentes. 

O arranjo escalonado de nossos bolsos aumenta a vida útil dos 
segmentos.

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS
INCLINAÇÃO DO CILINDRO
Sob encomenda, fornecemos pacotes de inclinação ajustáveis 
(0°-3°) ou pacotes de inclinação fixa. Isto otimiza ainda mais os 
resultados da separação.

MATERIAL RESISTENTE A DESGASTE 
Para processamento de produtos particularmente abrasivos nós 
podemos recobrir as partes principais dentro da máquina com uma 
cobertura substituível resistente a desgaste. 

VELOCIDADE AJUSTÁVEL
Sob encomenda, podemos fornecer um motorredutor com controle 
de velocidade mecânico ou eletrônico.

AJUSTE DE CANAL AUTOMÁTICO 
Quando solicitado o sistema de regulagem do canal pode ser 
entregue com um rotor ajustável.

CARACTERÍSTICA DE DIVISÃO 
Através da divisão de fluxo de grãos nós somos capazes de obter 
a incrível capacidade máxima de 45 t/h com nosso separador 
HSR16010.

  ATEX
Para operação em ambientes com alto risco de explosão nós 
oferecemos motorredutor aprovado pela ATEX zonas D21 e D22. 

CAMISA DO TRIEUR & CARACTERÍSTICAS 

Teardrop pockets

ConcorrentesCimbria

Bolso esférico

Bolso em forma de gota
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DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES

Arranjo em série de separadores Trieur

 HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR

LABOR 1010 2010 3010 4010 5010 6010 8010 10010 12010 16010

CAPACIDADE T/H:

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

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

ARROZ (BRANCO) 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4

SEMENTES DE BETERRABA 0,2 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 3,2 3,8 4,4

GIRASSOL (SEM CASCA) 0,1 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 3,2 3,8 5,0

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

CAPACIDADE DO MOTOR KW 0,37 0,37 0,55 1,1 1,1 1,1 1,1 3,0 3,0 3,0 4,0

REQUISITO DE AR M3/ MIN 6 7 9 9 9 9 12 12 12 12

DIMENSÕE MM:

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

LARGURA 400 705 705 920 920 920 920 1150 1150 1150 1150

ALTURA 745 630 630 870 870 870 870 1240 1240 1240 1240

PESO LÍQUIDO KG 128 210 340 490 555 615 735 990 1120 1245 1315

FLUXOGRAMAS TÍPICOS

Produto 
sem defeito

Grão longo 
(e.g. joio)

Refugo (Ardidos, 
Chochos, 

etc.) e grãos 
quebrados.

Cilindro de grão longo

Cilindro de
grão redondo

Entrada de 
semente

Aspiração

Cilindro de repassagem 
para grão redondo

Produto sem 
defeito

grão fino
grão 
longo

Refugo 
(Ardidos, 
Chochos, 

etc.) e grãos 
quebrados.

grão pequeno 
(produto sem 

defeito de 
repassagem)

Vicia

Refugo (Ardidos, 
Chochos, etc.)
e grãos quebrados.

Produto 
sem 

defeito

Cilindro de grão 
redondo

Cilindro de grão 
redondo

Entrada de 
semente

Aspiração

Cilindro de repassagem 
para grão longo

Arranjo em paralelo de separadores Trieur Bateria de separadores Trieur para moinhos de farinha

Cilindro de grão longo

Cilindro de grão 
redondo

Entrada de 
semente

Aspiração
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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

MOMESSO INDÚSTRIA 
DE MÁQUINAS

Representante Exclusivo 
CIMBRIA no Brasil
Av. João Cernack,
999 Birigui – SP
16200-54
BRASIL
Fone: (18) 3642-2460
www.momesso.ind.br

SOLUTIONS.  
TOGETHER.


