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MAGFELDOLGOZÓ
BERENDEZÉSEK

MECHANIKUS MŰKÖDÉSI 
JELLEGŰ GÉPEK A TISZTÍTÁSHOZ, 
VÁLOGATÁSHOZ ÉS OSZTÁLYO-
ZÁSHOZ AZ ALÁBBIAK SZERINT: 
» SZÉLESSÉG ÉS VASTAGSÁG
»  HOSSZÚSÁG
» FAJSÚLY
» TÖMEG
» GÖRDÜLÉSI JELLEMZŐK
» FELÜLETI SAJÁTOSSÁGOK

 

A Cimbria egy komplett vetőmag és egyéb magfeldolgozó
gépek program keretében fejleszti és gyártja a gépeket, 
azok kiegészítőit Ezek a berendezések kiválóan alkalmasak 
minden tisztítási, válogatási,osztályozási és magkezelési 
feladatra. Gépeink alkalmasak a legkülönfélébb gabona 
fajták, olajos magvak, hüvelyesek, rizs, fűmag, kerti, és más 
kereskedelmi magvak feldolgozására. A berendezéseink a 
világ bármely részén, jelentősen eltérő klimatikus viszonyok 
mellett is kiváló eredménnyel teljesítenek. 

A Cimbria biztosan tartja vezető világpiaci pozícióját a 
vetőmag feldolgozó berendezések piacán, miközben 
nagy hangsúlyt fektet minőségre és a költséghatékony 
termelésre.
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SÍKROSTÁS TISZTÍTÓGÉPEK

DELTA SZUPER FINOM TISZTÍTÓ
100-as széria 
Teljesítmény max. 25t/h
Rostafelület 0.96 – 24 m²

DELTA FINOM TISZTÍTÓ
110-es széria 
Teljesítmény max. 25t/h 
Rostafelület 3 – 24m²

DELTA OSZTÁLYOZÓ
120-as széria 
Teljesítmény max. 25t/h 
Rosta felület 3 – 24m²

A Cimbria síkrostás tisztítógépek képesek mindenféle termény 
kiemelkedő hatékonyságú tisztítására azáltal, hogy eltávolítják a 
nemkívánatos részeket és a potenciálisan veszélyes szennyező 
anyagokat.  A hatékony és kíméletes tisztítási folyamat biztosítja a 
magok kiváló minőségét és csírázási képességét a sérült és idegen 
magok mennyiségének alacsony szinten tartásával. Az eredmény a 
végtermék értékének növekedése és magasabb termelési nyereség. 
A Delta és Mega tisztítógépek több mint 30 féle kivitelben állnak 
rendelkezésre, az 1 t/h teljesítményű finomtisztítástól a 450 t/h 
teljesítményű előtisztításig.

DELTA 100-108 - SZUPER FINOM TISZTÍTÓ

DELTA 112-118 - FINOM TISZTÍTÓ

  DELTA 122-128 - OSZTÁLYOZÓ



 

DELTA KOMBI TISZTÍTÓ
140-150-es széria 
Teljesítmény max. 250t/h 
Rostafelület 7 – 24m²

MEGA TISZTÍTÓ
160-as széria 
Teljesítmény max. 450t/h 
Rostafelület 22 – 38m²

DELTA ELŐTISZTÍTÓ
130 – 150-es széria 
Teljesítmény max. 250t/h 
Rostafelület 5 – 24 m²

DELTA 132-159 - ELŐTISZTÍTÓ

DELTA 162-168 - MEGA TISZTÍTÓ

DELTA 143-159 - KOMBI TISZTÍTÓ
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FAJSÚLYSZEPARÁTOR

A Cimbria fajsúlyszeparátor a finomtisztítás gépe a legkülönfélébb 
magfajták, illetve egyéb magformájú termékek esetében, amikor 
azok mérete már azonos, de fajsúlyuk különbözik. Ez a gép akkor 
kerül előtérbe, ha a szelelés és rostálás, illetve a hosszúság szerinti 
osztályozás már megtörtént, de a termény a kis- és nagyméretű 
szennyezők eltávolítása után is tartalmaz kis fajsúlykülönbséget mutató 
szennyezőket. Habár a fajsúlyszeparátor nem helyettesíti az őt megelőző 
mechanikus jellegű tisztítógépeket, a késztermény tisztaságát mégis 
jelentős mértékben megnöveli. Teljesítmény 2-15 t/h. 

GA 110

LAB GA

GA 310

GA 71

GA 210

GA 31



  

CIMBRIA  |  VETŐMAG FELDOLGOZÁS  |   7   | 

TRIÉROVÉ CYLINDRE

A Cimbria szegmenstriőr a legkülönbözőbb magformájú termények, 
mint búza, árpa, zab, kerti növények, fűmag, hüvelyesek tisztítására, 
vagy például a napraforgóból, vagy cukorrépa magból szármarad-
ványok eltávolítására használatos. Általánosságban a gép a fő 
terménynél rövidebb, vagy hosszabb szennyezők szétválasztására 
szolgál. A maghosszúság az 1 mm-től a 24 mm-es méretig terjedhet. 
A tisztítási cél szempontjából az ún. kerekmag triőrrel a rövidebb 
szennyezőket, míg a hosszúmag triőrrel a magnál hosszabb selejtet 
választjuk le. 

Malmi konstrukció 
kerek szem és 
hosszú szem 
utántriőrrel

Kerek szem /
hosszú szem 
triőr-utántriőr 
konstrukció

Kerek szem és 
hosszú szem 
triőr konstrukció

Kerek szem / 
hosszú szem 
triőr

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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HENGERROSTA

A hengeres osztályozó gép a magformájú termékek méret szerinti 
frakcionálására szolgál. A bemenő terményt annak szélessége 
szerint (kerek perforáció használata esetén) avagy annak 
vastagsága szerint (sliccelt perforáció használata esetén) precízen 
választja szét. 
Minden olyan mag, amely kisebb, vagy keskenyebb a perforációnál, 
átesik a nyíláson. A szélesebb, vagy kövérebb mag a henger 

belsejében maradva továbbítódik annak vége felé, ahol is a végén 
az ürítő nyílásba kerül. 

A hengerrosta kitűnő pontossággal képes szortírozni a terményt a 
folyamatos körforgásának és a centrifugális erőnek köszönhetően, 
mivel ezek révén a magok többször is érintkezésbe lépnek a 
rostaperforációval. Teljesítmény: 30 t/h

PÁRHUZAMOS 
MŰKÖDÉS
A felső rostákon áteső terményt el kell 
vezetni, hogy ne kerüljön az alatta lévő 
rostákba. Ehhez a dobok között terelő 
lemezeket használnak. A nagyméretű 
szemek a rosták végén kiürítésre 
kerülnek. A bemenetnél elhelyezett elosz-
tószekrény ellensúly nyitási megoldás 
segítségével egyenletesen osztja szét a 
terményt az egyes rosták között.

SOROS MŰKÖDÉS
A felső rostán áteső termény egy 
rázóvályú segítségével a következő rosta 
bemenetéhez jut. A nagyméretű termények 
a hengerrosták végpontján kiürítésre 
kerülnek.

1-6 henger 
egy 
konstrukcióban

ZS 300 - 700 / I - VI SODER PODER PSZS 300 – 500 - 700 
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KŐKIVÁLASZTÓ ODKAMIENKOVAČ

Kőkiválasztóra olyan termény esetén van szükség, amelyet a 
földhöz közel takarítanak be, ezáltal gyakorta szennyezett kő- és 
földdarabokkal. Szemes termények száraz úton történő fajsúly 
szerinti szétválogatására használják. A cél, hogy elválasszuk a 
nehéz szennyezőket (pl. kő, fém részecskék) a kávétól, búzától 
vagy a hüvelyesektől. Négy, különböző teljesítményű modellből 
választhatunk, maximális teljesítmény: 30 t/h.

TS 90

TS A360

TS 180

TS 400
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A Cimbria dobrostás tisztítógépet olajos magvak és más termények, 
például gabona és kukorica nagy teljesítményű előtisztítására 
tervezték. A hengerrosták leválasztják a durva szennyezőket 
és más idegen anyagokat, mint a kő, nagyméretű szalma és 
kukoricacső maradványok. Teljesítmény max. 500 t/h.

DS 1250
Ez a masszív kialakítású dobrostás 
tisztítógép a Cimbria legerősebb gépe 
az óránkénti teljesítmény tekintetében. 
Olyan területeken van rá szükség, ahol 
nagy a terményforgalom, mint a kikötői 
silók, takarmánykeverő üzemek vagy 
sörfőzdék. Ahol nagy teljesítményű, 
durva előtisztításra van igény, ott ez a 
gép az abszolút nyerő. Teljesítmény 
maximum 500 t/h.

DOBROSTÁS TISZTÍTÓGÉP

DS 1250
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ROTOROS TISZTÍTÓGÉP
A Cimbria rotoros tisztítógép egy hatékony és masszív osztá-
lyozó technológia, amely mindenféle gabonára és kukoricára 
alkalmazható. A gép fő erőssége a magas nedvességtartalommal 
rendelkező vagy a túlszennyezett termény előtisztítása. Általában 
a technológiai sor elejére helyezik, és csak minimális karbantartást 
igényel. A rotoros tisztítógép elérhető 3 különböző méretben,   
75-150 t/h teljesítményig.

VA 900
A VA 900 egy durva dobrosta, 
amely leválasztja a nagyméretű 
szennyezőket az előtisztítási 
folyamat során. A forgó dob belülről 
táplálható, a durva részek fenn-
maradnak a rostán, és a gép végén 
elhelyezett tartályba kerülnek. Az 
előtisztított termény átesik a rostán 
és a gép alsó kifolyócsonkjaihoz jut. 
Teljesítmény maximum 100 t/h.

VA 251
A VA 251 egy előleválasztó gép, 
amely eltávolítja a nagyméretű 
szennyezőket (szalma, 
műanyag szemét), amelyek 
a soron  következő gépben 
dugulást okozhatnak. A forgó 
dob kívülről táplálható, amely 
hosszúság szerint osztályozza a 
terményt. A hosszú részecskék 
a hengeren kívül maradnak, és 
egy külön tartályba kerülnek. A fő 
termény átesik a hengerrostán. 
Teljesítmény maximum 50 t/h.

DOBROSTÁS ÉS ROTOROS TISZTÍTÓGÉP

149-ES SZÉRIA

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

KEFÉS TISZTÍTÓGÉP
A Cimbria kefés tisztítógépet fűfélék és herefélék magjainak kezelé-
sére alkalmazzák. Gyakran használják még a zab pelyvájának és 
szálkájának eltávolítására is.  
Maximális teljesítmény 4 t/h.

A Cimbria toklászolót kifejezetten maláta és egyéb vetőmag fajták 
kezelésére tervezték. Fő felhasználási lehetőségek: árpa toklá-
szolása, felboltozódott termény szétválasztása. Alkalmazható még 
gabona és zöldségfélék magjainak felületi kezelésére, polírozására, 
megnövelve azok térfogati tömegét és folyási képességét is. 
Maximális teljesítmény 60 t/h.

TOKLÁSZOLÓ ÉS KEFÉS TISZTÍTÓGÉP

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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A kukorica morzsolót a csöves kukorica kíméletes morzsolására 
tervezték. Igény szerint kombinálható egy DELTA 191 tisztítógéppel, 
amely leválasztja a  
csutkamaradványokat, a túlméretes szemeket és az apró 
szennyezőket. Maximális teljesítmény: 20 t/h.

KUKORICA FELDOLGOZÓ GÉPEK

FOSZTOTT 
LEVÉL DOB 
VA 1200
A VA 1200 dobrostás 
tisztítógépet elsősorban 
a fosztási folyamat 
után használják, hogy 
visszanyerjék az elvesztett 
magokat.

SZÉLTISZTÍTÓ
STS 1.000
A széltisztítót por, de 
legfőképpen a kuko-
ricaléha eltávolítására 
használják a morzsolási 
folyamat után.

SZÉLTISZTÍTÓ STS 1.000 VA 1200

MR 20 / DELTA 191.2MR 20
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CC 2 LAB - CC 250. DUO

KB10 – 25 – 50

JCD625 – 1250

JCD 625 - 1250

VEGYSZERES KEZELÉS

Mielőtt elvetnénk a magot, meg kell védenünk a gombás 
fertőzésektől és állati kártevőktől. Alkalmazhatunk mikroorganizmu-
sokat és trágyát a növény növekedésének elősegítése érdekében, 
de a hatékony védelem eléréséhez a magok egyenkénti bevonato-
lása szükséges

CSÁVÁZÁSI FOLYAMAT
» VEGYSZEREK ALKALMAZÁSA
» FELÜLETI SZÁRÍTÁS

PRECÍZIÓS CSÁVÁZÓGÉP
A Cimbria precíziós csávázógépet a vetőmag 
bevonatolására tervezték. Az értékes csávázós-
zerek felhasználásával egy magas értékű terméket 
állíthatunk elő. 
A PLC vezérlésű gép nagy pontosságú mérlegelő 
tartállyal rendelkezik, amely mindig ugyanakkora 
mennyiségű terményt továbbít a keverődobba. 
A precíz vegyszer- adagolással kiegészítve 
pedig kiválóan bevonatolt vetőmagot kapunk. A 
csávázószer még egyenletesebb elosztásával 
precízebb eredményt ad, mint a hagyományos 
dobcsávázógépek. Maximális teljesítmény: 50 t/h.

LENGŐVÁLYÚS SZÁRÍTÓ 
A lengővályús szárítót elsősorban a 
csávázási, pelletálási és súlynövelési folyamat 
után használják, hogy megakadályozzák a 
nedves szemek összetapadását lezsákolás 
előtt. Remekül kiegészíti a Cimbria széles, 
vegyszeres kezeléshez készült gépválasz-
tékát, amely magában 
foglalja a precíziós csávázógépet és  
a vegyszeres keverő rendszereket.  
A kíméletes kezelésnek  
köszönhetően nem áll fenn a bevonat 
kopásának veszélye.

FOLYAMATOS ÜZEMŰ CSÁVÁZÓ 
A KB típusú csávázót a vetőmag - elsősorban 
a gabonafélék - nagy teljesítményű, folyamatos 
üzemű kezelésére tervezték. A vetőmag és 
a csávázószer precíz adagolórendszere 
kombinálva az elsődleges és másodlagos 
keverőtartályokkal kitűnő eredményt képes 
elérni. Maximális teljesítmény 50t/h. 
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EGYÉB MAGFELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEK

SZELELŐ
ELŐ- ÉS UTÓSZÍVÁS
A Cimbria szelelő használható mind elő- mind 
pedig utótisztításra, a por, pelyva és egyéb 
szennyeződések hatékony elszívására. Az elő 
szelelő jelentősen csökkenti a por kibocsájtást 
szárítás és tisztítás során. 

BÁRSONYHENGER
A bársonyhengert úgy tervezték, hogy képes legyen 
különválogatni a lósóska magját a lucerna és a lóhere 
magjától. Ez a gép képes eltávolítani a gyommagokat 
a jó magoktól, amennyiben azok felülete nem sima, 
illetve alkalmas az összezsugorodott, éretlen szemek 
külön választására is.  
A tisztító egység bársonnyal bevont dupla hengerből 
áll. A gép 10 pár ilyen hengert tartalmaz. Maximális 
teljesítmény: 200 kg/h. 

SZALAGOS OSZTÁLYOZÓ
 A szalagos osztályozó a gördülési jellemzőjűk 
alapján válogatja külön a szemeket. Szétválasztja 
a kerek magokat a laposaktól illetve a hosszúaktól. 
Egy egyszerű osztályozási elv segítségével 
képes megtisztítani elsősorban a cukorrépa, a 
borsó és a szójabab, valamint a hasonlóan kerek 
formájú szemeket, a törött vagy dupla magoktól 
és szármaradványoktól. Mindeközben kitűnő 
rálátásunk nyílik az osztályozási folyamatra a 
gépen belül.  A gép különböző típusai más-más 
teljesítmény elérésére alkalmasak.

A Cimbria nemcsak a sztenderd tisztítási folyamatokhoz rendel-
kezik sokoldalú gépválasztékkal, hanem a speciális szortírozó 
feladatokra is figyelmet fordít. Ezzel lehetőségünk nyílik azon 
ügyfelek segítésére is, akiknek bonyolult tisztítási folyamatokkal 
kell megküzdeniük.

SZELEL CR163 

Selejt
(érdes felület)

Jó termény 
(sima felület)

Állítható dőlésszög

Tiszta termény 
(kerek formájú)

Selejt 
(lapos formájú)

Újrahasznosítható 
termény

Állítható dőlésszög
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