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CIMBRIA.COM

КОНСУЛЬТАЦІЯ НА ПІДСТАВІ ДОСВІДУ
Квадратні силосні ємності компанії Кімбрія, що постачаються по 
всьому світові, використовуються для зберігання різноманітних 
типів зерна, насіння, кормів, борошняних та інших типів сипких 
продуктів від мінералів до промислової продукції.

Ми пропонуємо консультації та проектування силосних ємностей 
для різних цілей зберігання, а також різноманітних продуктів, 
ґрунтуючись на результатах наших досліджень і багаторічного 
досвіду.

КВАДРАТНІ СИЛОСНІ 
ЄМНОСТІ ДЛЯ 
УСІХ ТИПІВ ЗЕРНА, 
НАСІННЯ І СИПКИХ 
ПРОДУКТІВ
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КВАДРАТНІ СИЛОСНІ 
ЄМНОСТІ
●	 Квадратні	силосні	ємності	виробляються	з	важких,	трапецієподібних	

або	облицьованих	сталевих	пластин,	зі	звареним	або	болтовим	
кріпленням	до	кутових	елементів	жорсткості	(в	залежності	від	
завдання).

●	 Занадто	складних	або	занадто	простих	завдань	не	буває.	Силосні	
ємності	можуть	постачатися	як	окремо	розташовані	квадратні	
ємності,	або	як	частина	елеваторного	комплексу.

●	 Компанія	Кімбрія	виробляє	силосні	ємності	об'ємом	до	20.000	м³	і	
навіть	більше.

Силосні ємності поділяються на ємності для сировини, відвантаження і 
дозування. Усі вони монтуються за стандартною програмою.

СВІТОВИЙ ДОСВІД

ЦЕМЕНТ

ОВЕС

ЯЧМІНЬ

ПЕЛЛЕТИ

КУКУРУДЗА

РИС

ГОРОХ

СОЄВІ 
БОБИ

Квадратні силосні ємності компанії Кімбрія виконані зі сталевих 
конструкцій, які можуть постачатися в різних комбінаціях. Кожна 
ємність проектується індивідуально і з урахуванням вимог замовника.
 

РІПАК
ЗЕЛЕНА
   КАВА СОРГО

СОНЯШНИК
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Ці силосні ємності постачаються у комплекті з анкерними болтами, 
опорною конструкцією, силосними хоперами, бічними панелями, 
настилом, дахом, ярусом для машин, сходами і т.п. для монтажу ззовні 
або всередині. Завдяки модульній конструкції силосні ємності можна 
легко розширити при необхідності збільшення об'єму зберігання.

Прикладом високої гнучкості є дизайн квадратних силосних ємностей, 
які можуть мати комірки розміром до 4м х 4м з гладкими або 
профільованими стінками. Прямокутне рішення дає особливу гнучкість і 
дозволяє створювати комірки різних розмірів.

ОПОРНА 
КОНСТРУКЦІЯ 

СИЛОСНОЇ 
ЄМНОСТІ

Зазвичай силосні ємності встановлюються на сталеву 
конструкцію відповідно до проекту. Сталева конструкція 

може бути доповнена машинною вежею з настилами і 
засобами доступу. У багатьох проектах перевага віддається 

розташуванню виробничого обладнання поруч із зоною 
зберігання з цілю максимально дбайливого поводження 
з продуктом. В інших випадках, комірки силосної ємності 

можуть бути частиною конструкції будівлі.

КОНСТРУКЦІЯ

ХОПЕРИ
Хопери встановлюються в нижній частині комірок 

силосної ємності. Хопери можуть постачатися 
різної конфігурації з розвантажувальними 

пристроями квадратного або круглого 
перерізу, симетричними або з однією / двома 

вертикальними стінками. Характеристики 
продукту мають велике значення при проектуванні 

розміру розвантажувального пристрою хопера, 
кута укосу і продуктивності вивантаження.

СТІНКИ 
СИЛОСНОЇ 

ЄМНОСТІ
Стінки бувають: одинарні трапецієподібні або гладкі. 

Тип стінки залежить від продукту, висоти силосної 
ємності і необхідності повного вивантаження. 

Панелі скріплюються болтами, і їхні краї утворюють 
восьмикутні колони з гладкими поверхнями. Можливо 

поєднання гладких і профільованих стінок.

КОНСТРУКЦІЯ КВАДРАТНИХ СИЛОСНИХ ЄМНОСТЕЙ

КОНСТРУКЦІЯ

МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
АДАПТОВАНА ПІД ВАШІ 

ПОТРЕБИ

КОНСТРУКЦІЯ ДЕТАЛІ
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НАСТИЛ

КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ

ПРИКЛАДИ ОБЛИЦЮВАННЯ
Різні види облицювання:Різні види облицювання:
● Облицювання даху
 - гребінь, водостічні жолоби, водостічні труби, 

снігозатримувачі
● Облицювання стінок
 - вікна, двері
Стандартний тип і профілі від відомих виробників 
постачаються в вигляді неізольованих та 
ізольованих панелей.

● Підготовлений для облицювання
● Спроектований з одним або двома схилами
● Висота відповідно до специфікації

НАСТИЛ І ДАХ
● Відкидна пластина
● Звичайний або піднятий люк для доступу зі 

знімною захисною решіткою
● Необхідні опори для обладнання завантаження, 

а також під'єднання для завантаження, датчиків 
рівня, аспірації і датчиків температурного 
контролю.
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ЯКІСТЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

● Клас наслідків 
 - СС2 
 (Відповідно до DS/EN 1990)

● Категорія сервісу 
 - SC1 / SC2
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

● Виробнича категорія 
 - PC1/PC2
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

● Клас виконання 
 - EXC2/EXC3
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

СИЛОСНІ ЄМНОСТІ, СТІНКИ І НАСТИЛИ

● Клас наслідків 
 - СС2 
 (Відповідно до DS/EN 1990)

● Категорія сервісу 
 - SC1 / SC2
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

● Виробнича категорія 
 - PC1/PC2
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

● Клас виконання 
 - EXC2/EXC3
 (Відповідно до DS/EN 1090-2)

СТАНДАРТИ І НОРМИ, 
ЗАСТОСОВАНІ ДО 
ДІЮЧИХ ЄВРОКОДІВ 

Сталеві конструкції 
виготовляються у відповідності 

з Єврокодами, або, за 
запитом, у відповідності з 

іншими місцевими нормами і 
правилами.

Компанія Кімбрія постійно інвестує в розвиток нових технологій 
для того, щоб домогтися оптимального співвідношення ціни і якості 
продукції. Повністю автоматизовані процеси дають нам змогу 
виробляти стандартизоване обладнання і пропонувати більш короткі 
терміни постачання.

Автономне програмуючий роботизований 
модуль з програмованою панеллю і 

моделюванням.
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ДЛЯ ЧОГО КУПУВАТИ КВАДРАТНІ СИЛОСНІ ЄМНОСТІ КІМБРІЯ?

● Легке	пакування	в	контейнери	для	
транспортування	на	далекі	відстані

● Придатні	для	безлічі	різних	продуктів

● Легко	інтегруються	в	будівлі

● Великий	об'єм	зберігання

● Максимальна	гнучкість	в	поділі	комірок

● Повне	самовивантаження

● Оптимальні	безпека	і	термін	служби

● Мінімальний	час	монтажу

● Можливість	розширення	модульної	системи

● Повне	використання	будівельної	площі



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
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ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ 
РАЗОМ


