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CIMBRIA.COM

PORADENSTVÍ NA ZÁKLADĚ 
DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ
CIMBRIA provádí celosvětově výstavbu zařízení pro skladování 
obilí, osiv, krmiv, mouky, různých sypkých, průmyslových 
materiálů a minerálů.

Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám můžeme 
odborně poradit, navrhnout a vyrobit sila požadovaného 
provedení, pro účelné skladování nejrůznějších materiálů.

 

ČTVERCOVÁ SILA
PRO VŠECHNY DRUHY
OBILÍ, OSIV
A SYPKÝCH
MATERIÁLŮ
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PRAVOÚHLÉ SILO
• Ocelové silo CIMBRIA se vyrábí z vysoce kvalitního 

plechu, ve variantě s hladkou stěnou nebo s trapézově 
profilovaným stěnovým panelem. Stěnové panely jsou 
montovány stavebnicovým systémem na sloupy se 
zaoblenými hranami.

• Nabízíme vždy to nejlepší řešení, ať už pro samostatně 
stojící pravoúhlé silo a nebo pro součást celé tech-
nologie sil. 

• Technologie sil CIMBRIA je schopna uskladnit objem 
do 20.000 m3 nebo i více.

Konstrukce vychází z tzv. standardního silo programu, který je 
rozdělen na dodávku jednotlivých části, částečně zkompletovaných 
dílů a nebo úplně smontovaných buněk.

CELOSVĚTOVÉ ZKUŠENOSTI

CEMENT

OVES

JEČMEN

SLUNEČ-
NICE

PELETKY

KUKUŘICE

RÝŽE

HRÁCH

SOJOVÉ 
BOBY

Pravoúhlá sila CIMBRIA jsou vyrobena z kovové konstrukce, 
která může být nabízena v nejrůznějších provedeních.
Každé silo lze přesně vyrobit podle požadavků zákazníka.

ŘEPKA
ZELENÁ 

KÁVA ČIROK
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KONSTRUKCE

Sila jsou koncipována jako šroubovaná, dodávána kompletně
s kotevními čepy, podpěrnou konstrukcí, výsypkou, prolamovanými 
stěnami, kryty, střešní konstrukcí, technologickou podlahou, 
žebříkem atd. pro venkovní nebo vnitřní použití. Stavebnicový 
systém buněk umožňuje jednoduché rozšíření, v případě potřeby 
rozšíření skladování i většího objemu. 

Vysoká flexibilita konstrukce pravoúhlých sil CIMBRIA nabízí 
výrobu sil s hladkými a nebo s trapézově profilovými stěnami
až do rozměru 4 m x 4 m. Díky pravoúhlému stavebnímu systému 
jsou možnosti sestavení velmi flexibilní a jednotlivé buňky mohou 
být poskládány dle různých velikostí.

Normálně jsou sila ustavena na ocelové konstrukci,
která odpovídá způsobu jejich použití. Kovová konstrukce 

může být rozšířena o obslužné věže s pochozími 
plošinami a vstupními otvory. U mnohých projektů je 

výhodné umístit sklady (sila) v blízkosti technologií 
posklizňového zpracování tak, aby se zpracovávanými 

materiály bylo zacházeno co nejšetrněji. Alternativně 
můžou být také buňky sil využity jako část budovy - tvoří 

jejich nedílnou součást.

KONSTRUKCE

Výsypka tvoří spodní část silo buňky. Výsypky jsou 
dodávány v různých variantách s hranatým

nebo kulatým výpadem, umístněným symetricky 
a nebo asymetricky. Pro konstrukci výsypky (úhel 

sklonu, průměr výpadu..) jsou rozhodující vlastnosti 
produktu – zrnitost, objemová hmotnost, sypnost.

Stěny jsou vyráběny buď jako jednoduché 
profilované a nebo hladké. Typ stěny 

závisí na produktu, výšce sila
a důležitosti dokonalého (bezezbytkového) 

vyprazdňování. Panely jsou mezi sebou 
sešroubovány a tvoří vertikálně velmi 

hladké, pravoúhlé buňky.

KONSTRUKCE PRAVOÚHLÉHO SILA

KONSTRUKCE
MODULÁRNÍ

SYSTÉM 
SPLŇUJÍCÍ VAŠE

POŽADAVKY

STRUKTURA SILA

VÝSYPKA
                                           
DETAIL

STĚNY SILA
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STŘECHA SILA

STRUKTURA STŘECHY

PŘÍKLADY
Možnosti provedení opláštění:

• Opláštění střechy
 - Hřeben střechy, okap střechy, dešťový svod, 

sněhové pojistky

• Provedení stěn
 - Okna, dveře

Standardní typy a profily od známých výrobců 
s opláštěním bez izolace nebo izolované 
sendvičovým panelem.

• Připravena k oplechování
• Jedno nebo oboustranný sklon střechy
• Výška podle projektu

• Žebrovaný plech.
• Rovný nebo vyvýšený vstup 
 a odnímatelná bezpečností mřížka.
•  Nezbytné hrdlo pro směr, připojení
 a kontrolu plnění, pro aspiraci
 a monitorování teploty.

OPLÁŠTĚNÍ 
A STŘECHA

OPLÁŠTĚNÍ
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KVALITA V KAŽDÉM DETAILU

 OCELOVÁ KONSTRUKCE
•  Třída bezpečnosti   - CC2
 (Lt. DS/EN 1990)

•  Kategorie zatížení       - SC1/SC2
 (Lt. DS/EN 1090-2)
•  Kategorie výroby  - PC1/PC2
  (Lt. DS/EN 1090-2)
•  Třída provedení - EXC2/EXC3
 (Lt. DS/EN 1090-2)

 VÝSYPKA, STĚNY A STŘECHA
• Třída bezpečnosti - CC2 (Lt. DS/EN 1990)

 VÝSYPKA, STĚNY A STŘECHA
•  Kategorie zatížení - SC1/SC2 (Lt. DS/EN 1090-2)
•  Kategorie výroby - PC1/PC2 (Lt. DS/EN 1090-2)• Třída provedení

  - EXC2/EXC3
 (Lt. DS/EN 1090-2)

PLATNÉ EU 
NORMY A 
PŘEDPISY

Ocelové konstrukce
 odpovídají

 Euro-kódům resp.
 na požádání dalším

 regionálním předpisům.

CIMBRIA neustále investuje, aby dosahovala nejnovější 
technické úrovně a aby mohla dodávat optimální výrobky
v poměru cena-výkon.

Plně automatické procesy nám umožňují výrobu jednotlivých 
výrobků ve vysoké kvalitě a minimální dodací lhůtou.

Offline programování robotických 
článků pomocí počítačového 

programování a simulace.
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PROČ PRAVOÚHLÁ SILA OD CIMBRIE?

• Snadné naskladnění kontejnerů pro dálkovou přepravu

• Vhodná pro různé materiály 

• Snadné začlenění do budov

• Vysoký objem skladování

• Optimální využití prostoru

• Maximální flexibilita díky různé velikosti buněk

• Kompletní samovyprazdňování

 – žádné zbytky na stěnách sil

• Optimální bezpečnost a trvanlivost

• Krátká doba montáže

• Rozšířitelný modulární systém

• Maximální využití stavebního prostoru



CIMBRIA.COM

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

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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SOLUTIONS.  
TOGETHER.


