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STROJE PRO      
   ZPRACOVÁNÍ

OSIVA

STROJNÍ VYBAVENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A 
TŘÍDĚNÍ PODLE 
» ŠÍŘKY A TLOUŠŤKY
» DÉLKY
» SPECIFICKÉ HMOTNOSTI
» HMOTNOSTI
» TVARU
» STRUKTURY POVRCHU

Cimbria vyvíjí a vyrábí kompletní program strojů a  
příslušenství pro zpracování osiv a pro všechny potřeby  
jejich čištění, třídění, dotřídění a ošetřování. Dodáváme stroje 
na úpravu osiv pro různé druhy obilovin, olejnin, luštěnin, rýže, 
semen trav, zelenin a dalších komerčních osiv. Naše zařízení 
dosahují ve všech koutech světa, při různých klimatických pod-
mínkách, vynikajících výsledků. 
       
Cimbria si udržuje silnou pozici světového lídra v oblasti 
technologií pro zpracování osiv, kde je kladen důraz na vysokou 
kvalitu a hospodárnost.
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SÍTOVÉ ČISTIČKY 

SUPER JEMNÉ ČISTIČKY DELTA 
Model 100 - 108
Výkon až 25 t/h
Plocha sít 0.96 - 24 m²

JEMNÉ ČISTIČKY DELTA 
Model 112 - 118  
Výkon až 25 t/h 
Plocha sít 3 - 24 m²

KALIBRÁTORY DELTA
Model 122 - 128
Výkon až 25 t/h
Plocha sít 3 - 24 m²

Široké spektrum čističek Cimbria zaručuje vynikající čistotu, nepřekonatelnou 
efektivitu a nejvyšší přesnost při čistění všech druhů zrnin vytříděním 
nežádoucích a potencionálně nebezpečných příměsí (nečistot). Přesný 
a jemný proces čištění zabezpečuje nejvyšší kvalitu a klíčivost zrnin, a to 
vytříděním cizích a poškozených semen. K dispozici jsou čističky Delta a Mega 
v různých sériích s více než 30 různými modely s výkonem od 1 t/h pro jemné 
čištění až do 450 t/h u předčištění. 

 DELTA 100-108 - SUPER JEMNÉ ČISTIČKY

 DELTA 112-118 - JEMNÉ ČISTIČKY

 DELTA 122-128 - KALIBRÁTORY



 

KOMBI ČISTIČKY DELTA 
Model 143 - 159    
Výkon až 250 t/h 
Plocha sít 7 - 24 m²

MEGA ČISTIČKY
Model 162 - 168  
Výkon až 450 t/h 
Plocha sít 22 - 38 m²

PŘEDČISTIČKY DELTA 
Model 132 - 159  
Výkon až 250 t/h   
Plocha sít 5 - 24 m²

  

 DELTA 132-159 - PŘEDČISTIČKY

 DELTA 162-168 - MEGA ČISTIČKY

 DELTA 143-159 - KOMBI ČISTIČKY
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PNEUMATICKÝ STŮL

Pneumatické stoly se používají na jemné třídění nejrůznějších druhů se-
men a jiných zrnitých produktů se stejnou velikostí na základě specifické 
hmotnosti. Používají se tehdy, pokud čističky již nejsou schopné (vzduchy, 
síta) materiál lépe vytřídit. V dobrém materiálu se i po odstranění malých, 
velkých a lehkých nečistot stále nachází nežádoucí příměsi s rozdílnou 
specifickou hmotností. Pneumatický stůl sice nemůže nahradit zmíněné 
mechanické kroky čištění, ale zvyšuje efektivitu čištění předchozích strojů 
vytříděním zrn o rozdílné specifické hmotnosti. Výkon od 2 do 15 t/h.

GA 310GA 210

GA 110

LAB GA

GA 310

GA 71

GA 210

GA 31
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 TRIÉR

Triéry Cimbria se používají pro třídění podle délky u nejrůznějších zrnitých produktů
(pšenice, ječmen, oves, drobná semena, trávy, luštěniny), například na odstranění částí
stonků ze slunečnice nebo cukrové řepy. V zásadě slouží na odstraňování nežádoucích 
krátkých nebo dlouhých příměsí. Délka zrna čistého produktu se může pohybovat v rozmezí 
od 1 mm až do 24 mm.

V závislosti na požadovaném výsledku čištění se jedná o tzv. třídění podle kulatosti – 
odstranění krátkých odpadů nebo o třídění podle délky – odstranění dlouhých příměsí.

Mlynářský triér pro 
kulatá a dlouhá 
zrna s dodatečným 
vytříděním

Triér pro
kulatá / 
dlouhá zrna s 
dodatečným 
vytříděním

Triér pro kulatá 
a dlouhá zrna

Triér pro
kulatá / dlouhá 
zrna

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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ROTAČNÍ SÍTOVÉ STROJE

Rotační sítové stroje se používají na vytřídění anebo kalibraci zrnitých 
sypkých materiálů. Materiál se třídí podle šířky (kulaté děrování) nebo podle 
tloušťky (podélné děrování).

Všechna zrna, která jsou menší než otvory síta, jím propadnou. Větší zrna 
zůstávají v bubnu a vypadávají na jeho konci samostatným výpadem.
Neustálým tokem produktu vevnitř otáčejícího se bubnu a z toho vyplýva-

jícího odstředivého účinku se dostane každé jednotlivé zrno vícekrát do 
kontaktu s děrováním síta, což umožňuje rozdělení materiálu s nejvyšší 
možnou přesností. Výkon až 30 t/h.

PARALÉLNÍ USPOŘÁDÁNÍ
V tomto případě je nutné přepad 
síta horního bubnu odklonit tak, 
aby se tento materiál nedostal do 
spodního bubnu. K tomuto účelu se 
mezi jednotlivými bubny montují tzv. 
rozdělovače. Nadrozměrný materiál 
je vynášený na konci každého bubnu. 
Rovnoměrné rozdělování vytříděného 
materiálu do paralelně uspořádaných 
válců se provádí pomocí dělící klapky 
s protizávažím.

SÉRIOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
Přepad síta horního bubnu je v této 
konfiguraci dopravovaný pomocí 
vibračního žlabu do spodního bubnu. 
Nadrozměrný materiál je vynášen na 
konci každého bubnu.

Možná konstrukce
1–6 jednotlivých 

bubnů do jednoho 
celku s centrálním 

pohonem

ZS 300 - 700 / I - VI SOR POR PSZS 300 – 500 - 700 
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ODKAMÉNKOVAČ

Odkaménkovače najdou svoje využití v osivářském a 
potravinářském sektoru, a to hlavně u plodin, které se při sklizni 
sklízejí blízko u země (hrách, sója…) a vzniká tak riziko sběrů 
kamenů a hrudek zeminy. Používají se na třídění suchých zrnitých 
produktů podle specifické hmotnosti do 2 frakcí. Cílem je odstranit 
těžké příměsi jako jsou kameny, kovové částice apod., například z 
kávy, obilí nebo luštěnin. Odkaménkovače Cimbria se dodávají ve 
4 různých modelech s odstupňovaným výkonem až 30 t/h.

TS 90

TS 360

TS 180

TS 400
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Bubnové předčističky Cimbria byly vyvinuté speciálně pro průmyslové 
předčištění olejnin a jiných produktů jako je obilí a kukuřice. Odstraňují 
hrubé nečistoty a příměsi jako např. kameny, dlouhé části slámy, 
kukuřičné klasy, velké části rostlin apod. Výkon až 500 t/h.

DS 1250
Tato velká bubnová předčistička, v 
masivním průmyslovém provedení je 
nejvýkonnější stroj od Cimbrie ve vzta-
hu k jeho výkonu. Její využití je hlavně 
v oblastech s extrémně vysokým 
výkonem jako jsou např. přístavní sila, 
výrobny krmiv nebo pivovary. Zkrátka 
všude tam, kde je potřeba hrubé 
předčištění co největšího množství 
materiálu v co nejkratším čase, je 
tento stroj absolutně nepřekonatelný. 
Výkon až 500 t/h.

BUBNOVÁ PŘEDČISTIČKA

DS 1250
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ROTOCLEANER
Cimbria Rotocleaner je robustní výkonná předčistička pro všechny druhy 
obilí a kukuřice. Stroj má vysoký výkon u materiálů s vysokým obsahem 
vlhkosti a nečistot. Umísťuje se zpravidla do prostoru příjmu materiálu, 
kde si vyžaduje jen minimální obsluhu a údržbu. Rotocleaner se dodává 
ve 3 modelech s kapacitou od 75 do 150 t/h.

VA 900
Je bubnová předčistička pro 
odstraňování hrubých nečistot 
hned po příjmu. Materiál se 
dopravuje do rotujícího bubnu. 
Hrubé nečistoty zůstávají v 
bubnu a vypadávají na jeho 
konci samostatným výpadem. 
Předčištěný materiál propadává 
sítem a vypadává ze stroje 
spodním výpadem. 
Výkon až 100 t/h.

VA 251
Je předčistička pro 
odstraňování dlouhých nečistot 
např. stébla slámy nebo 
plastové nitě, které by mohly 
ucpat následující stroje. Proto 
se předčistička často umísťuje 
jako první stroj. Materiál se 
dopravuje do rotujícího bubnu 
osazeného sítem. Dlouhé 
částice zůstávají na obvodě 
pomalu se otáčejícího bubnu 
a následně jsou odváděny 
do samostatného výpadu, 
předčištěný materiál propadává 
sítem bubnu. Výkon až 50 t/h.

BUBNOVÁ PŘEDČISTIČKA A ROTOCLEANER

149 SÉRIE

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

DRHLÍK 
Drhlík Cimbria Delta je vhodný pro drhnutí povrchu semen trav a různých odrůd 
jetele nebo k oddělení slepených semen. Drhlík se taky používá i na oddělení osin 
na konci klíčku ovsa. Výkon až 4 t/h.

    

Odosinkovač Cimbria je speciálně zkonstruovaný pro zpracování 
sladovnického ječmene a osiva obilovin. Používá se na odosinkování 
ječmene a různých semen trav, pro rozdělování rozklíčených semen cuk-
rové řepy a k leštění povrchů různých druhů obilovin nebo zeleninových 
semen. Intenzivním zpracováním se zlepšuje vzhled semen a také se 
zvyšuje jejich specifická hmotnost. Výkon až 60 t/h.

ODOSINKOVAČ A DRHLÍK

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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Drhlík na kukuřici je speciálně zkonstruovaný pro jemné odrhnutí,  
tj. oddělování zrn z klasů hlavně v citlivé oblasti osiv kukuřice. Aby bylo 
možné okamžitě po odrhnutí z dobrého materiálu oddělit části oklasků a 
malých částí, lze tento drhlík zabudovat přímo na čističku 
Delta 191.2. Výkon až 20 t/h odrhnutých kukuřičných zrn.

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ KUKUŘICE

TŘÍDIČ SLUPEK VA 1200
Bubnový třídič VA 1200 se používá hlavně 
po procesu odlisťování kukuřičných palic 
za účelem zpětného získávání předčasně
uvolněných zrn z kukuřičných oklasků.

VZDUCHOVÝ 
TŘÍDIČ STS 
1000
Vzduchový třídič 
slouží pro odsávání 
prachu a drobných 
slupek po drhnutí.

VZDUCHOVÝ TŘÍDIČ STS 1000 VA 1200

MR 20 / DELTA 191.2MR 20



|   14   |

  

CC 2 LAB - CC 250. DUO

KB10 – 25 – 50

JCD625 – 1250

JCD 625 - 1250

CHEMICKÉ OŠETŘENÍ

Před sadbou musí být osivo aktivně chráněné proti houbám a živočišným 
škůdcům. Aplikace mikroorganismů a hnojiv přímo na zrno pro podporu 
aktivního růstu rostlin je stále častější. V zájmu účinné ochrany zrna musí být 
zabezpečena rovnoměrná vrstva po celém povrchu každého zrna osiva. 

OŠETŘENÍ POVRCHU 
» NANÁŠENÍ CHEMIKÁLIÍ
» POVRCHOVÉ SUŠENÍ

MOŘIČKA
Mořičky Cimbria jsou navrženy pro nejpřesnější a nejrovnoměrnější 
aplikaci drahých chemikálií při ošetření osiva. Mořička pracuje na 
principu kontinuálních vsázek. Přesná dávka materiálu je navážena 
vysoce přesnou elektronickou tenzometrickou váhou. Chemikálie jsou 
dávkovány přesným dávkovacím systémem (vakuový anebo pomocí 
speciálních čerpadel). Vše je řízeno pomocí PLC. Mořičky jsou 
ideální pro moření chemikáliemi, stejně jako pro speciální aplikace 
např. inkrustace, peletizace anebo zvyšování hmotnosti osiva. 
Výkon až 50 t/h.

DOSOUŠEČ
Dosoušeče se využívají hlavně po chemickém 
ošetření osiva s vyšším množstvím kapaliny jako je 
např. inkrustace a obalování. Účelem je zabránění 
slepování mokrých zrn a odstranění lepkavého povr-
chu v různých obalech s osivem (BIG BAG, pytel). 
Dosoušeče tak uzavírají široký sortiment firmy 
CIMBRIA v oblasti chemického ošetřování a v 
kombinaci s mořičkami a automatizovanými 
míchacími systémy nacházejí stále častější využití. 
Díky obzvláště šetrnému zacházení ošetřeného 
osiva uvnitř dosoušeče nehrozí žádné nebezpečí 
otěru chemicky ošetřeného povrchu osiva. 

KONTINUÁLNÍ MOŘIČKA
Kontinuální mořičky se používají k aplikaci ochranných 
chemikálií jako jsou insekticidy, pesticidy a fungicidy 
a to kontinuálně. Tyto mořičky jsou ideální volbou pro 
nepřetržité provozy obzvláště pro moření obilovin, kde jsou 
vyžadovány vysoké hodinové výkonnosti. Výkon až 50 t/h.



  

SRM 200

BS 1 - 3
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OSTATNÍ STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ OSIVA

ASPIRATÉR
Aspiratér se používá v různých místech procesu čištění jako 
vzduchový třídič na vpádu nebo výpadu, a to pro účinné 
odstraňování prachu a lehkých častíc z toku materiálu. Obzvláště 
v procesu předčištění aspiratér podstatně zabraňuje výskytu 
prachu v následném procesu sušení a skladovaní.

SAMETKA
Tento speciální stroj slouží převážně pro odstranění semen šťovíku z různých 
druhů jetelů (lucerka, jetel luční atd.), bez přidávání drahého magnetického 
prášku se všemi jeho vedlejšími negativními účinky. Stroj vytřídí i jiné plevele 
z osiva na základě rozdílných vlastností jejich povrchu. Stroj je vybavený 
10 páry válců se sametovým povrchem. Plevele s drsným nebo pichlavým 
povrchem se zachytí na sametové tkanině válce a následně se stírají, 
semena jetelů s hladkým povrchem sklouznou po válci potáhlém sametem 
směrem k výpadu. Výkon až 200 kg/hod.

PÁSOVÝ TŘÍDIČ
Princip třídění je založený na schopnosti kutálení jednotlivých se-
men. Pásový třídič vytřídí kulatá semena od plochých (dlouhých). 
Hlavní využití je u semen řepy, kde je nutné vytřídit stonky, resp. 
víceklíčková semena (dvojičky), ale i u hrachů a sóji na vytřídění 
půlek semen. Jednoduchý způsob třídění nabízí díky přehledně 
uspořádanému třídícímu pásu vynikající možnost kontroly procesu 
třídění obsluhou linky. Modulární konstrukce umožňuje paralelní 
uspořádání více třídících pásů nad sebou a tím dosažení výkonu 
třídiče podle potřeby. 

Kromě všestranného sortimentu strojů pro více či méně standardní čištění obilí 
a osiva, se Cimbria věnuje i speciálním úkolům třídění. To nám umožňuje naše 
zákazníky podporovat i při obtížném čištění nestandardních materiálů.

ASPIRATÉR CR163 

Odpadní produkt 
(drsný povrch)

Čistý produkt
(hladký povrch)

Nastavitelný 
sklon

Čistý produkt 
(kulatý tvar)

Odpadní produkt 
(plochý tvar)

Produkt k 
recyklaci

Nastavitelný 
sklon
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NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ
DODAVATEL STROJŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ OSIVA

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

Výhradní zastoupení v ČR: 
NAVZAS s.r.o. 
č.p. 399 
687 03 Huštěnovice 
Tel./fax: +420 572 541 522 
Mobil: +420 604 273 732 
navzas@navzas.cz 
www.navzas.cz 
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