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EQUIPAMENTOS PARA 
PROCESSAMENTO DE 

SEMENTES

EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
PARA LIMPEZA, SEPARAÇÃO
& CLASSIFICAÇÃO POR 
» LARGURA & ESPESSURA
» COMPRIMENTO
» MASSA ESPECÍFICA
» MASSA
» CARACTERÍSTICA DE ROLAMENTO
» ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE

A Cimbria desenvolve e fabrica uma linha completa de 
máquinas de processamento de sementes e equipamentos 
para todos os tipos de limpeza, separação, classificação 
e tratamento. Oferecemos equipamentos para proces-
samento de diversos tipos de sementes, cereais, sementes 
oleaginosas, sementes de gramíneas, arroz, legumes, 
sementes de hortaliças, sementes de plantas para jardim 
e outras sementes comerciais, e nossos equipamentos 
conseguem trabalhar sobre todos os tipos de condições 
climáticas em todo o mundo.
A Cimbria tem uma sólida posição no mercado mundial de 
equipamentos de processamento de sementes, sempre 
mantendo o foco em qualidade e custo-benefício.
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MÁQUINAS DE LIMPEZA

MÁQUINAS SUPER DELTA PARA PÓS-LIMPEZA
Série 100 – 108 Capacidade de até 25 t/h
Área da peneira 0.96 – 24 m²

MÁQUINAS DELTA PARA PÓS LIMPEZA
Série 112 – 118 Capacidade de até 25 t/h
Área da peneira 3 – 24m²

CLASSIFICADORAS DELTA
122 – 128
Capacidade de até 25 t/h
Área da peneira 3 – 24m²

A ampla variedade de máquinas de limpeza Cimbria assegura 
excelente eficiência e pureza na limpeza de todos os tipos de culturas 
através da remoção de elementos indesejados e impurezas potencial-
mente perigosas, com alta precisão. O processo de limpeza, eficiente e 
suave, assegura a qualidade e capacidade de germinação da semente, 
mantendo a quantidade de sementes danificadas em um mínimo 
absoluto. O resultado é o aumento do valor agregado dos produtos e 
maior lucratividade. As limpadoras Delta e Mega estão disponíveis em 
diversas séries com mais de 30 modelos diferentes com capacidades 
que variam de 1 t/h para pós-limpeza, até 450 t/h para pré-limpeza.

DELTA 100-108 – PÓS LIMPEZA

DELTA 112-118 - PÓS LIMPEZA

DELTA 122-128 - CLASSIFICADORAS



 

MÁQUINAS DELTA PARA 
PRÉ-LIMPEZA
Série 143 –159 Capacidade de até 250 t/h
Área da peneira 7 – 24m²

LIMPADORES MEGA
Série 162 – 168 Capacidade de até 450 t/h
Área da peneira 22 – 38m²

MÁQUINAS DELTA PARA PRÉ-
LIMPEZA
Série 132 – 159
Capacidade de até 250 t/h
Área da peneira 5 – 24 m²

DELTA 132-159 - PRÉ-LIMPEZA

DELTA 162-168 - PRÉ-LIMPEZA

DELTA 143-159 - PRÉ-LIMPEZA
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MESA DENSIMÉTRICA

A mesa densimétrica Cimbria é utilizada para separar quaisquer tipos 
de grãos e produtos granulados de tamanhos quase idênticos. Ela é 
utilizada quando os limites dos sistemas de aspiração de ar e também 
de peneira forem atingidos. Entretanto, a mesa densimétrica não 
substitui as etapas de classificação precedentes, sendo um equipamento 
adicional para seleção de forma mais exata, de acordo com a massa 
específica. Capacidade 2 - 15 t/h.

GA 110

LAB GA

GA 310

GA 71

GA 210

GA 31
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SEPARADORES COM CILINDROS ALVEOLADOS (TRIEUR)

O separador com cilindro alveolado, ou trieur, é usado para classificar 
por comprimento todos os materiais granulados como trigo, aveia, 
sementes finas, lentilhas, para separar as hastes dos girassóis e 
sementes de beterraba e para separar impurezas longas ou curtas dos 
produtos. O tamanho dos grãos pode variar entre 1.0 mm e 24 mm.

Dependendo da classificação exigida, o produto recebido será 
classificado de acordo com o arredondamento ou comprimento.

Separador para 
moinho de farinha 
com reclassificador 
de grãos redondos e 
grãos longos

Cilindro para 
grãos redondos/
longos com 
reclassificador

Bateria do 
cilindro para 
grãos redondos/
longos

Cilindro para 
grão redondo/
grão longo

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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PENEIRAS TUBULARES

As peneiras tubulares são usadas para separar e classificar as 
sementes. O material recebido é separado de acordo com sua 
largura (perfuração redonda) e respectivamente por sua espessura 
(perfuração longitudinal).

Todos os grãos menores que os furos das telas atravessam a 
peneira, e todos os grãos maiores que ficam no cilindro da peneira 
são transportados para a extremidade de saída.

 Através da circulação permanente do produto e da força centrífuga 
resultante, cada grão é forçado a entrar em contato com a 
perfuração da peneira várias vezes, permitindo que a classificação 
seja realizada com alta precisão. Capacidade de até 30t/h.

OPERAÇÃO PARALELA
É necessário desviar o produto que cai 
dentro do cilindro da peneira superior para 
que ele não atinja o cilindro inferior. Para 
tanto, caixas defletoras são usadas. Os 
produtos com dimensões superiores são 
descarregados na extremidade de cada 
cilindro. A distribuição uniforme do produto 
para os cilindros individuais é feita por 
uma aba com peso regulado na entrada 
até os canais separados de admissão.

OPERAÇÃO EM SÉRIE
O produto que cai dentro do cilindro da 
peneira superior é alimentado para a saída 
do próximo cilindro através de vibração. 
Os produtos com dimensão superior são 
descarregados na extremidade de cada 
cilindro.

1-6 cilindros em 
uma bateria

ZS 300 - 700 / I - VI SODER PODER PSZS 300 – 500 - 700 
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SEPARADOR DE PEDRAS

Os separadores de pedras são utilizados no caso de sementes 
colhidas próximas ao solo. Eles são usados para separar 
materiais granulados de acordo com a massa específica em duas 
frações e em condição de material seco. A meta é a eliminação 
de impurezas pesadas, tais como pedras, partículas metálicas, 
entre outras. Os Separadores de Pedras estão disponíveis em 4 
modelos, com diferentes capacidades, até 30 t/h.

TS 90

TS A360

TS 180

TS 400
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Os Tambores de Escalpe foram desenvolvidos para limpeza 
pesada de sementes oleaginosas e outros produtos, como grãos 
e milho. As peneiras cilíndricas separam impurezas grossas e 
materiais estranhos como pedras, palhas grandes, espigas de 
milho, etc. Capacidade de até 500 t/h.

DS 1250
Este robusto tambor de escalpe é a 
máquina mais forte da Cimbria na 
execução de trabalhos pesados em 
termos de capacidade por hora. É 
utilizada em áreas onde há notável 
taxa de transferência de produto (alta 
vazão de produto), como silos de 
portos, plantas de rações misturadas 
ou fábricas de cerveja. Em qualquer 
ocasião em que uma pré-limpeza 
intensiva com capacidade mais 
elevada for solicitada, esta máquina 
é o que há de melhor. Capacidade 
de até 500 t/h.

TAMBORES DE ESCALPE

DS 1250
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LIMPADOR ROTATIVO
O Limpador Rotativo Cimbria é um separador eficiente e robusto 
para todos os tipos de grãos e milho. A máquina tem alta 
capacidade de realizar a pré-limpeza de grãos, com alta umidade 
e conteúdo de impureza. Ele é normalmente posicionado no ponto 
de admissão de uma planta e requer um mínimo de supervisão 
e manutenção. O Limpador Rotativo está disponível em três 
tamanhos com capacidades de 75 a 150 toneladas de grãos p/h. 
Capacidade de até 150t/h.

VA 900
A VA 900 é um tambor de escalpe 
que separa grandes impurezas 
durante o processo de pré-limpeza. 
O tambor rotativo é alimentado por 
dentro, onde partículas grandes 
fluem sobre a peneira e entram 
em uma moega separada no fim 
da máquina, enquanto o produto 
pré-limpo cai em uma moega na 
saída lateral. Capacidade de até 
100 t/h.

VA 251
A VA 251 é uma máquina de 
pré-limpeza intensiva para 
separar palha, fitas plásticas e 
outras impurezas longas durante 
o processo de pré-limpeza. O 
tambor rotativo é alimentado 
por fora, assim as partículas 
longas assentam do lado de fora 
do cilindro e são direcionadas 
para uma moega separada, 
enquanto o produto principal cai 
através do cilindro da peneira. 
Capacidade de até 50 t/h.

TAMBOR DE ESCALPE & LIMPADOR ROTATIVO

SÉRIE 149

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

MÁQUINA DE ESCOVAÇÃO
As Máquinas de Escovação Cimbria DELTA são ideais para 
manusear sementes de gramíneas e trevos, e separar gramíneas 
duplas. Elas também são usadas para remover as rebarbas da 
ponta do germes da aveia. Capacidade de até 4 t/h.

A desaristadora Cimbria é especialmente projetada para o 
tratamento de cevada, grãos de sementes e outras variedades de 
sementes. São empregadas para desaristar cevada, quebrar agrupa-
mentos de sementes de beterraba e para o polimento da superfície 
de sementes de grãos e vegetais, aprimorando assim a aparência e 
aumentando o peso do bushel. Capacidade de até 60 t/h.

MÁQUINA DESARISTADORA E DE ESCOVAÇÃO 

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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O Descascador de Milho é especialmente projetado para descascar 
de forma suave a espiga de milho. A máquina pode ser combinada 
com uma limpadora DELTA 191 (limpadora com peneira plana), 
para remoção de raquis, grãos muito grandes e impurezas 
pequenas do milho descascado. Capacidade: 20 toneladas de 
espiga de milho/h

MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE MILHO

TAMBOR DE 
CASCAS VA 1200
O tambor de cascas VA 1200 
é usado principalmente após 
o processamento de cascas, 
para recuperar perdas de 
grãos da casca.

PENEIRA DE 
AR STS 1000
A peneira de ar 
é usada para 
remover poeira e 
especialmente asas 
de abelhas após o 
descasque.

PENEIRA DE AR STS 1000 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

TRATAMENTO QUÍMICO

Antes da semeadura, as sementes devem ser protegidas contra 
infestação por fungos e parasitas. Além disso, os inoculantes e ferti-
lizantes podem ser aplicados, para apoiar ativamente o crescimento 
da planta. Para obter uma proteção eficaz, a cobertura uniforme da 
superfície de cada semente deve ser assegurada.

TRATAMENTO DE SEMENTES
» APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
» SECAGEM DE SUPERFÍCIE

CENTRICOATER
O Centricoater Cimbria é projetado, para o trata-
mento de sementes de alto valor agregado com 
produtos mais dispendiosos. A operação ocorre 
por batelada, utilizando uma balança de entrada 
altamente sensível, juntamente com um sistema 
de dosagem química precisa controlado por uma 
CLP. O sistema fornece cobertura de sementes 
aprimorada e uma distribuição mais uniforme dos 
materiais de tratamento. Capacidade de até 50 t/h.

SECADORES CONTÍNUOS
Os secadores contínuos são principal-
mente utilizados após o revestimento, 
encrostramento e peletização para evitar a 
aglutinação das sementes úmidas antes do 
ensaque. Eles completam a grande gama de 
máquinas Cimbria para tratamento químico 
de sementes, incluindo especialmente os 
Centricoaters. Devido ao manejo suave do 
produto dentro da máquina, não há perigo 
de abrasão na camada de revestimento.

TRATADORES CONTÍNUOS
Os Tratadores Contínuos são utilizados para 
tratamento de sementes, principalmente 
para cereais com produção mais elevada. 
Os sistemas de dosagem são precisos e, 
combinados com as câmaras para tratamento 
primário e secundário, proporcionam resultados 
excelentes. Capacidade de até 50 t/h.



  

SRM 200

BS 1 - 3
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OUTROS EQUIPAMENTOS

ASPIRADOR
PRÉ-PÓS ASPIRADOR
O Aspirador Cimbria pode ser usado tanto como 
um aspirador pré e pós limpeza para a extração 
efetiva de poeira. Os aspiradores reduzem a 
emissão de pó na armazenagem e durante a 
secagem e limpeza.

ROLOS DE VELUDO
Os Rolos de Veludo/Separadores de azeda foram 
desenvolvidos para separar a semente da azeda 
da semente das plantas trifoliadas (ex: trevo). O 
separador também remove sementes de outras 
ervas daninhas a menos que sua superfície 
seja suave, ou sementes verdes encolhidas ou 
fragmentos de sementes.
A unidade de limpeza é formada por rolos duplos 
cobertos em veludo. 10 pares de rolos são inclusos 
na máquina. Capacidade de até 200 kg/h.

SEPARADOR COM CORREIA
O separador com correia tipo BS é focado nas características 
de rolamento dos grãos individuais. Ele pode separar grãos 
redondos de planos, ou, respectivamente, de grãos longos. 
Sementes de beterraba, ervilhas, grãos de soja e sementes 
com formatos similares podem ser separados de grãos 
grudados, quebrados ou alongados por meio de um princípio 
muito simples de separação, proporcionando uma excelente 
visão geral do processo de separação por meio da generosa 
vista à superfície das correias de separação. Sua construção 
modular permite o uso de diversas plataformas paralelas 
para cobrir uma alta demanda de capacidade.

Além da ampla variedade de máquinas versáteis para a limpeza 
de sementes e grãos razoavelmente comuns, a Cimbria também 
se preocupa com processos de classificação especiais. Isto nos 
permite atender clientes com demandas complexas, específicas 
para produtos de nicho.

ASPIRATÉR CR163 

Produto descartado
(superfície áspera)

Aceito
(superfície plana)

Inclinação
ajustável

Produto limpo
(superfície 
arredondada)

Descarte 
(forma plana)

Produto em 
reciclagem

Inclinação 
ajustável
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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

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
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