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ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ОБРОБКИ

НАСІННЯ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ, 
СОРТУВАННЯ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗА
 
» ШИРИНОЮ І ТОВЩИНОЮ
» ДОВЖИНОЮ
» ЗА ПИТОМОЮ ВАГОЮ
» ВАГОЮ
» ПЛИННИСТЮ
» ТИПОМ ПОВЕРХНІ

Кімбрія розробляє і виробляє різноманітне обладнання для 
очищення, сортування, калібрування і хімічного протруєння 
зернового і насіннєвого матеріалу. Ми постачаємо обладнання 
для обробки всіх типів зерна, злакових, олійного насіння, рису, 
бобових, насіння трав, насіння садових культур і інших типів 
насіння. Наше обладнання працює в будь-яких кліматичних 
умовах по всьому світові.

Кімбрія займає лідируючу позицію на ринку в сфері обладнання 
для обробки насіння, при розробці і виробництві якого компанія 
приділяє основну увагу якості і рентабельності.
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СИТОВІ МАШИНИ ОЧИЩЕННЯ

МАШИНА ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ
Серія 100 – 108
Продуктивність до 25 т/год 
Площа сит 0.96 – 24 м²

МАШИНА ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ
Серія 112 – 118
Продуктивність до 25 т/год 
Площа сит 3 – 24 м²

МАШИНА КАЛІБРУВАННЯ
Серія 122 – 128
Продуктивність до 25 т/год 
Площа сит 3 – 24 м²

Наявність широкого модельного ряду ситових машин очищення компанії 
Кімбрія гарантує високу ефективність і якість очищення усіх типів зернових 
культур шляхом видалення небажаних матеріалів і потенційно небезпечних 
домішок. Ефективний і дбайливий процес очищення забезпечує високу якість 
і проростальність завдяки видаленню пошкодженого насіння і сторонніх 
домішок. В результаті підвищується цінність продукту і, отже, фінансова 
вигода замовника. Модельний ряд машин очищення Кімбрія включає більше 
30 моделей Delta продуктивністю від 1 т/год для тонкого очищення до 450 т/год 
для попереднього очищення.

ТТТ 100-108

ТТТ 112-118 

ТТТ 122-128



 

 
МАШИНА ПОПЕРЕДНЬОГО 
ОЧИЩЕННЯ «КОМБІ»
Серія 143-159
Продуктивність до 250 т/год
Площа сит 7 – 24 м²

МАШИНА ОЧИЩЕННЯ «МЕГА»
Серія 162 – 168
Продуктивність до 450 т/год 
Площа сит 22 – 38 м²

МАШИНА ПОПЕРЕДНЬОГО 
ОЧИЩЕННЯ
Серія 132 – 159
Продуктивність до 250 т/год 
Площа сит 5 – 24 м²

ТТТ 132-159

ТТТ 162-168

ТТТ 143-159
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ГРАВІТАЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР

 
Гравітаційний сепаратор призначений для розділення будь-яких зернових і 
гранульованих продуктів, частки яких мають приблизно однаковий розмір. 
Гравітаційний сепаратор застосовується у випадках, коли досягнута межа 
якості сортування за допомогою систем аспірації і просіювання. Однак, 
гравітаційний сепаратор не замінює попередні етапи очищення, він 
використовується як додаткове обладнання для більш точного сортування 
за питомою вагою. Продуктивність 2 - 15 т/год.

GA 310GA 210

GA 110

LAB GA

GA 71

GA 31
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ТРІЄР

Трієрний блок застосовується для сортування по довжині гранульованих 
матеріалів, таких як пшениця, овес, дрібне насіння, сочевиця, а також 
використовується для відділення стеблинок з насіння соняшнику і буряка 
і видалення небажаних довгих і коротких домішок. Розмір насіння може 
варіюватися від 1.0 мм до 24 мм.

Залежно від необхідного калібрування, матеріал, що подається, 
сортується по округлості форми або довжині.

Млиновий трієр з 
циліндрами додаткового 
калібрування для круглих 
і довгих зерен

Циліндр для 
круглих / 
довгих зерен з 
циліндром для 
додаткового 
калібрування

Блок циліндрів 
для коротких і 
довгих зерен

Циліндр для 
круглих / довгих 
зерен

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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ЦИЛІНДРИЧНИЙ СЕПАРАТОР

Циліндричний сепаратор призначений для сортування та калібрування 
насіння. Вхідний продукт сортується по ширині (кругла перфорація) і 
товщині (довгаста перфорація).

Зерна, які менше розміру комірок, падають крізь сито, а більші зерна, що 
залишилися в циліндрі сепаратора, подаються на розвантажувальний 
пристрій.

Завдяки постійній циркуляції продукту і відцентрової силі, що виникає, 
зерна багаторазово стикаються з перфорованою поверхнею циліндра, 
що сприяє високоточному сортуванню. Продуктивність до 30 т / год.
 

ПАРАЛЕЛЬНЕ СОРТУВАННЯ

Необхідно відводити продукт, який 
падає крізь верхній циліндр, щоб 
він не бився об нижній циліндр. 
Для цього використовуються 
дефлекторні короби. Продукт, 
який перевищує потрібний 
розмір, вивантажується в кінці 
кожного циліндра. Рівномірний 
розподіл продукту в циліндрі 
здійснюється завдяки заслінці 
на вході, яка регулюється вагою, 
і яка розподіляє продукт, що 
подається, по різних приймальних 
каналах.

ПОСЛІДОВНЕ СОРТУВАННЯ

Продукт, що падає крізь сито 
верхнього циліндра, подається 
на приймальний пристрій 
наступного циліндра за допомогою 
вібруючого жолоба. Продукт, який 
перевищує необхідний розмір, 
вивантажується в кінці кожного 
циліндра.
 

1-6 циліндрів в 
блоці

ZS 300 - 700 / I - VI SАБО PАБО PSZS 300 – 500 - 700 
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КАМЕНЕВІДБІРНИК

Каменевідбірники чудово зарекомендували себе в насіннєвому секторі, 
зокрема, при обробці продуктів, зібраних в безпосередній близькості 
від землі. Каменевідбірник використовується для поділу сухого 
гранульованого матеріалу за питомою вагою на дві фракції. Метою 
обробки є видалення важких домішок, таких як камені, металеві частинки 
і інші домішки з кави, зерна і бобових. Є 4 моделі каменевідбірників 
продуктивністю до 30 т / год.
 

TS 90

TS 360

TS 180

TS 400
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Барабанний скальператор Кімбрія призначений для грубого 
промислового очищення олійного насіння і інших продуктів, таких як 
зерно і кукурудза. Циліндричні сита видаляють грубі домішки і сторонні 
матеріали, такі як камені, велика солома, качани кукурудзи та інші. 
Продуктивність до 500 т/год.

DS 1250
Зносостійкий барабанний скальператор 
в промисловому виконанні є 
найпотужнішою машиною компанії 
Кімбрія з точки зору погодинної 
продуктивності.
Скальператор знаходить застосування 
в областях з великою пропускною 
здатністю, таких як портові елеватори, 
комбікормові заводи або пивоварні 
заводи. Дана машина є ідеальним 
рішенням у випадках, коли необхідна 
груба попередня очистка продукту 
високої продуктивності.
Продуктивність до 500 т/год.

СКАЛЬПЕРАТОР

DS 1250
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РОТАЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР
Ротаційний сепаратор являє собою ефективний і міцний сепаратор для 
обробки усіх типів зерна і кукурудзи. Машина має високу продуктивність 
по попередньому очищенню зерна та інших продуктів з високим вмістом 
вологи і ступенем забрудненості. Як правило, ця машина розміщується 
на лінії приймання заводу і вимагає мінімального контролю і технічного 
обслуговування. Є 3 моделі ротаційних сепараторів з продуктивністю від 75 
до 150 т / год.

VA 900
Модель VA 900 являє собою 
барабанний скальператор для 
видалення великих домішок під час 
попереднього очищення. Продукт 
подається всередину барабана, 
грубі домішки рухаються по ситу 
і подаються в окремий бункер 
в кінці машини, а попередньо 
очищений продукт падає в бічній 
розвантажувальний бункер.
Продуктивність до 100 т/год.

VA 251
Модель VA 251 є машиною 
грубого попереднього 
очищення для видалення 
соломи, пластикових елементів 
і інших довгих домішок. 
Продукт подається ззовні в 
барабан, який обертається, і 
довгі частинки потрапляють на 
зовнішню сторону циліндра і 
подаються в окремий бункер, 
в той час як основний продукт 
падає крізь сито циліндра. 
Продуктивність до 50 т/год.

БАРАБАННИЙ СКАЛЬПЕРАТОР І РОТАЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

ЩІТКОВА МАШИНА
Щіткові машини компанії Кімбрія використовуються для обробки насіння 
трав і конюшини, а також поділу злиплого насіння трав. Крім того, вони 
застосовуються для видалення волосків остей вівса. Продуктивність до 
4 т / год.

Остеотделітелі компанії Кімбрія спеціально спроектовані для обробки 
пивоварного ячменю, насіння зернових культур та інших типів насіння. 
В основному остеотделітелі застосовуються для видалення остей 
ячменю, поділу зернівок і шліфування поверхні зерна і насіння овочевих 
культур, таким чином, покращуючи зовнішній вигляд і натуральну масу. 
Продуктивність до 60 т / год.

ОСТЕОТДЕЛІТЕЛЬ І ЩІТКОВА МАШИНА

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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Обрушувач кукурудзи КІМБРІЯ призначений для дбайливого лущення 
качанів кукурудзи. За запитом, обрушувач може бути об’єднаний з 
ситовою машиною очищення Delta, тип 191, для видалення стрижнів, 
великих зерен кукурудзи і дрібних домішок з обрушеної кукурудзи.

Продуктивність 20 т / год по обрушеної кукурудзі.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ КУКУРУДЗИ

СКАЛЬПЕРАТОР 
ДЛЯ ЛИСТОВОЇ 
ОБГОРТКИ VA 1200
Барабанний скальператор VA 
1200 використовується після 
відділення листової обгортки 
качанів кукурудзи, для розподілу 
окремих зерен кукурудзи і 
листової обгортки.

МАШИНА 
ОЧИЩЕННЯ 
ПОВІТРЯМ 
STS 1000
Дана машина очищення 
застосовується для 
видалення пилу і легких 
домішок, таких як 
лушпиння з лущеного 
продукту.

МАШИНА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯМ 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

ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ

Перед посівом насіння необхідно обробити захисними засобами від 
грибка і шкідників. Крім того, можливе застосування мікроорганізмів 
і добрив для підтримання активного росту рослин. Для найбільш 
ефективного захисту необхідно забезпечити рівномірне покриття 
поверхні кожного окремого зернятка.

ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

» ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

» СУШІННЯ ПОВЕРХНІ

ПОРЦІЙНИЙ ПРОТРУЮВАЧ CENTRICOATER
Протруювач насіння Centricoater призначено для найбільш точного і 
рівномірного покриття насіння препаратами, які протруюють. Протруювач 
являє собою систему з безперервним порційним завантаженням з 
електронними вагами та високоточною системою дозування хімічних 
реагентів, які керуються за допомогою програмованих логічних 
контролерів. Система забезпечує якісне покриття насіння і більш 
рівномірний розподіл препаратів, які розпилюються, в порівнянні 
з традиційними циліндричними протруювачами безперервної дії. 
Продуктивність до 50 т/год.

СУШАРКА КОНВЕЄРНОГО ТИПУ
Сушарка конвеєрного типу застосовується після 
протруєння, дражування та приросту маси для 
запобігання злипання вологого насіння під час 
зберігання в мішках. Ця машина завершує модельний 
ряд машин для протруювання насіння. Дбайливе 
поводження з крихким продуктом всередині машини 
запобігає ризику стирання покриття.

ПОТОКОВИЙ ПРОТРУЮВАЧ
Потокові протруювачі призначені для безперервного протруювання 
насіння, в основному злаків, з високою продуктивністю. Чіткі системи 
дозування зерна і хімічних препаратів в поєднанні з камерами 
первинного і вторинного змішування забезпечують високоякісні 
результати протруювання. Продуктивність до 50 т / год



  

SRM 200

BS 1 - 3
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ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ

АСПІРАТОР
Дана машина може використовуватися в якості аспіратора для 
попереднього або наступного очищення для ефективного видалення 
пилу, лушпиння тощо. В якості машині попереднього очищення, 
аспіратор значно знижує викиди пилу при зберіганні, а також під час 
очищення та сушіння.

СЕПАРАТОР З ВЕЛЬВЕТОВИМИ РОЛИКАМИ
Сепаратори з вельветовими роликами призначені для відділення 
насіння щавлю з насіння трилисника (конюшина, люцерна). 
Сепаратор також відокремлює насіння бур’янів з негладкою 
поверхнею, а також незріле і бите насіння. 
Сепаратор обладнано подвійними роликами, покритими вельветом, 
по 10 пар роликів в машині. Продуктивність до 200 кг/год. 

СТРІЧКОВИЙ СЕПАРАТОР
Принцип дії стрічкового сепаратора типу BS ґрунтується на властивості 
плинності насіння. Даний сортувальник відокремлює круглі зерна від 
плоских або відносно довгих. За допомогою стрічкового сепаратора 
можна відокремити насіння цукрових буряків, горох, сою та інше насіння 
аналогічної круглої форми від паличок, битого або здвоєного насіння. 
Машина забезпечує хороший огляд процесу сортування завдяки легкому 
доступу до поверхні стрічок, на яких йде сортування. Модульна конструкція 
дозволяє використовувати кілька машин паралельно для досягнення більш 
високої продуктивності.

Крім універсального модельного ряду для стандартного очищення 
зерна і насіння Кімбрія також приділяє увагу спеціалізованим завданням 
сортування. Ми пропонуємо різні рішення для очищення нестандартних 
продуктів.

АСПІРАТОР CR163

Регульований нахил

Якісний продукт
(гладка поверхня)

Відходи
(груба поверхня)

Регульований 
нахил

Чистий продукт
(кругла форма)

На повторну 
обробку

Відходи
(пласка форма)
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