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CERCETARE ȘI KNOW-HOW – PRINCIPIILE NOASTRE 
FUNDAMENTALE – GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Cimbria este unul dintre cei mai mari producători internaționali 
de echipamente și instalații de procesare a semințelor. Datorită 
tehnologiei proprii și experienței noastre, avem capacitatea de 
a executa la cheie întregul proces de proiectare și furnizare de 
proiecte pentru procesarea semințelor.

Fiecare parte a procesului necesită cunoștințe specializate. În 
proiectarea instalațiilor și soluțiilor de procesare, ne asigurăm pe 
baza know-how-ului nostru că toate componentele unei instalații 
sunt coordonate de manieră optimă și că toate operațiunile zilnice și 
întreținerea ulterioară se desfășoară în cele mai bune condiții.

Managementul solid al proiectelor susține garanția de siguranță 
care caracterizează produsele și execuția proiectelor noastre. De 
la momentul la care ne transmiteți comanda și până la expirarea 
garanției, responsabilitatea pentru proiectul dumneavoastră revine 
unei echipe de proiect experimentate și dedicate, formată din 
personal cu înaltă calificare.

PROCESAREA
SEMINȚELOR

             RECEPȚIE

      PRE-CURĂȚIRE

            CURĂȚIRE FINĂ

               CALIBRARE

    SORTARE

         TRATARE CHIMICĂ

                  AMBALAREC
O

N
TR

O
L 

Ș
I A

U
TO

M
AT

IZ
A

R
E

TR
A

N
S

P
O

R
T 

Ș
I A

S
P

IR
A

ŢI
E



CIMBRIA  |  PROIECTE LA CHEIE  |  PROCESAREA SEMINȚELOR   |   3   | 

RECEPȚIA ȘI PRE-CURĂȚIREA

RECEPȚIA
Sistemele de recepție Cimbria sunt proiectate și produse 
pentru a se adapta cerințelor specifice ale fiecărui produs și 
fiecărei instalații individuale. Obiectivul nostru este de a asigura 
manipularea atentă a semințelor pentru a reduce la minimum 
deșeurile și emisiile de praf, diminuând astfel impactul asupra 
mediului. 

PRE-CURĂȚIREA
În timpul procesului de pre-cuăţire, elementele nedorite, 
precum impuritățile de dimensiuni mari, nisipul, boabele 
subțiri și buruienile sunt separate. Pre-cuăţirea diferă de 
cuăţirea brută prin faptul că acest proces poate să separe 
și produsele mai mici decât cultura principală. Obiectivul 
principal al procesului de pre-cuăţire este întotdeauna 
acela de a asigura un produs care își menține starea 
bună pe perioada depozitării ulterioare. 

ECHIPAMENTUL DE PRE-CURĂȚIRE DELTA
Efectul de cuăţire eficientă și precisă prin sită este asigurat de mișcarea de 
oscilare bine echilibrată, completată de sistemul Cimbria de pre-aspiraţie 
și post- aspiraţie de mare eficacitate, care extrage impuritățile ușoare din 
materia prelucrată, atât la intrarea, cât și la ieșirea din echipament.

ASPIRATORUL 
Aspiratorul Cimbria poate fi utilizat atât la pre-curățire, cât și la post-
curățire pentru extragerea eficace a prafului, cojilor etc. Aspiratorul reduce 
în mod eficient conținutul de praf foarte fin din semințe, de obicei înainte 
de tratarea chimică.

În plus, sistemele de recepție trebuie să aibă un design solid pentru 
a putea manevra în mod fiabil produsul primit la capacitate ridicată 
pe oră, în timpul pornirii și în perioadele solicitante de recoltare.
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Este extrem de important ca semințele să fie curățate foarte bine. 
Procesul de curățire fină este efectuat cu înaltă precizie pentru 
a asigura cea mai bună calitate a semințelor prin îndepărtarea 
prafului și impurităților străine, precum și a miezurilor cu capacitate 
redusă de germinare.
În timpul procesului de calibrare, semințele care au o dimensiune 
aproape identică pot fi separate deoarece sitele Cimbria sunt 

CURĂȚIREA FINĂ
Gama Cimbria de echipamente Delta poate efectua cea mai bună 
curățire posibilă datorită sistemului de alimentare cu vibrații care asigură 
alimentarea și distribuirea complet uniformă la pe întreaga dimensiune a 
sitelor. În plus, asigurăm o suprafaţă mare de site şi o utilizare maximă a 
fiecărui metru pătrat al sitei. Liniile de curățire Delta Super sunt prevăzute 
cu un sistem de ridicare cu flux de aer care permite eliminarea la deșeuri a 
miezurilor ușoare, care în mod normal nu pot germina. 

DEZARISTAREA
Dezaristatoarele Cimbria sunt folosite în principal pentru dezaristarea orzului, separarea 
semințelor de sfeclă lipite și netezirea suprafeței cerealelor și semințelor de legume, 
îmbunătățindu-le astfel aspectul și crescând greutatea specifică. Includerea unui 
dezaristator cu acțiunea sa de separare a semințelor lipite va îmbunătăți foarte mult 
performanța următoarelor echipamente din sistemul de curățire. În mod normal, procesul 
de dezaristare se efectuează înainte de curățire, în funcție de calitatea și tipul cerealelor 
sau semințelor și de calitatea necesară a produsului finit. 

CURĂȚIREA FINĂ, CALIBRAREA ȘI SORTAREA

disponibile în peste 900 de dimensiuni diferite, cu perforaţii mici de 
până la 0,05 mm.
Calibrarea în mai multe fracții diferite este un proces de mare 
precizie și complexitate. Pentru procesul final de sortare, Cimbria a 
dezvoltat o tehnologie unică pentru sortare, în funcție de lungime, 
grosime, lățime, greutate, formă și culoare. 
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CALIBRAREA CU CILINDRU
Materialul introdus în utilaj este sortat în funcție de lățime (perforație 
rotundă) și, respectiv, de grosime (perforație alungită). Toate boabele mai 
subțiri decât orificiile sitei cad prin sită și toate boabele mai groase care 
rămân în cilindrul de sortare sunt transportate către orificiul de ieșire.
Datorită circulării permanente a produsului și forței centrifuge obținute, 
fiecare bob va intra în contact cu orificiile sitei, ceea ce permite efectuarea 
operațiunilor de sortare cu un grad ridicat de precizie.

SEPARAREA CU TRIORUL
Separarea este efectuată cu ajutorul unui trior care este folosit pentru 
separarea boabelor de semințe în funcție de lungime și pentru separarea 
impurităților nedorite lungi sau scurte ale produselor. În funcție de 
calibrarea dorită, produsul introdus va fi sortat în funcție de rotunjime și 
lungime.

TRATAREA MECANICĂ A SUPRAFEȚEI
Mașinile de periat Cimbria Delta sunt potrivite pentru manevrarea 
semințelor de iarbă și trifoi și pentru separarea ierbii înalte. De 
asemenea, sunt utilizate pentru îndepărtarea pufului din capătul 
germinant al bobului de ovăz. Mașinile de periat sunt complet închise, 
etanșate împotriva prafului și includ o gură de aspiraţie pentru 
conectarea la sistemul general de colectare a prafului sau la un sistem 
separat ventilator-ciclon.

CALIBRAREA CU SITĂ PLANĂ
Atunci când se utilizează o mașină de calibrat Cimbria Delta cu sită plană, 
calibrarea în funcție de lățime și grosime se realizează prin combinarea 
perforaţiei și a pantei de sită optime cu lungimea și frecvența mișcării de 
oscilație. Produsul va fi separat în fracțiile diferite necesare. În ceea ce 
privește calibrarea în mod special, programele Cimbria unice cu fluxuri 
multiple ale calibratoarelor noastre Delta depășesc ca performanță toate 
celelalte echipamente de pe piață. 
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CURĂȚIREA FINĂ, CALIBRAREA ȘI SORTAREA

SEPARAREA GRAVITAȚIONALĂ
Produsul prelucrat de separatorul gravitațional este separat în straturi cu diferite greutăți 
specifice, conform principiului „patului fluid”. Materialul este fluidizat de un sistem complet 
uniform cu aer presurizat care așează stratul de material ușor în partea de sus a patului 
de produs și permite materialului greu să intre în contact cu suprafața punții. Puntea este 
înclinată dintr-o parte către alta și de la capătul de intrare către capătul de descărcare la 
unghiuri reglabile.

SEPARATORUL DE PIETRE
Separatoarele de pietre sunt utilizate pentru separarea diferitelor semințe, în funcție de 
greutatea lor specifică, în două fracțiuni în starea de material uscat. Scopul este acela de 
a elimina impuritățile grele, precum pietrele, particulele metalice sau alte corpuri străine 
din produs.

CURĂȚIRE, CALIBRARE ȘI SORTARE ÎN FUNCȚIE DE
» LĂȚIME ȘI GROSIME
» LUNGIME
» GREUTATE SPECIFICĂ
» GREUTATE   

» ARACTERISTICA DE RULARE
» STRUCTURA SUPRAFEȚEI
» CULOARE



 

SORTAREA OPTICĂ
Utilizând cea mai nouă tehnologie, sortatorul optic SEA produs 
de Cimbria va îndepărta boabele care au o culoare diferită sau 
care prezintă o deteriorare vizibilă. În sortatorul optic, sistemul de 
alimentare transportă semințele prin jgheaburi oblice unde fluxul 
este divizat și controlat în continuare. Apoi, semințele cad printr-o 
secțiune de analiză unde fiecare miez este verificat de mai multe 
dispozitive optice care sunt îndreptate unul către celălalt. Un semnal 
electric, caracteristic culorii, este trimis la o unitate de comandă care 

SORTAREA ÎN FUNCȚIE DE CULOARE
Sortatorul pe culoare SEA este sortatorul tricromatic RGB cu cea mai 
înaltă capacitate de producție de pe piață care utilizează alimentatoare 
cu jgheab. Echipat cu camere color RGB și sistem de iluminare cu 
LED, sistemul optic satisface nevoile sistemelor moderne de procesare 
a semințelor care solicită abilitatea sortatorului optic de detectare și 
respingere a semințelor care au culori sau forme nepotrivite. Sortatorul pe 
culoare SEA oferă o tehnologie de sortare aproape similară vederii umane.

apoi transformă semnalul. În cazul în care sunt prezente particule 
nedorite, acestea sunt direcționate către deșeuri cu ajutorul unui 
curent de aer de la ejectoare. Sortatoarele sunt controlate de 
microprocesoare, iar software-ul lor complex permite stocarea a și 
utilizarea a până la 600 de programe diferite de sortare. Acest lucru 
asigură o gamă largă de aplicații în producție, deoarece aceeași 
mașină poate comuta în câteva minute între procese diferite de 
sortare pentru același produs sau pentru produse diferite.

CLASIFICARE ÎN FUNCȚIE DE 
FORMĂ INTEGRATĂ ÎN SISTEM
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TRATAREA CHIMICĂ

Prior to being sown, the seeds have to be protected against attack by fungi 
and pests. Cimbria seed treaters are suitable for all types of liquid or powder 
treatment. Multiple contact of each seed surface with the atomized treating 
agent in the mixing drum ensures exact and uniform coating of the seed 
surface. A closed vacuum system ensures  zero pollution with no aerosol 
leakage. Jog Conveyor drying treatment is mainly used after the coating 
process to prevent wet kernels from sticking together during bagging off. 

TRATAREA SUPRAFEȚEI
» TRATAREA CHIMICĂ
» USCAREA SUPRAFEȚEI

MAȘINA DE TRATARE CONTINUĂ
Mașinile de tratare continuă sunt utilizate pentru aplicarea substanțelor 
chimice protectoare, precum insecticidele, pesticidele și fungicidele pe 
semințe într-un proces continuu.
Mai ales în cazul cerealelor, unde, de obicei, sunt necesare capacități mari 
pe oră, mașinile de tratare continuă Cimbria reprezintă opțiunea ideală.

MAȘINA DE TRATAT CENTRIFUGALĂ
Mașina de tratat centrifugală Cimbria este concepută pentru cea mai 
precisă și uniformă aplicare a materialelor costisitoare de tratare a 
semințelor. Sistemul efectuează operarea continuă a şarjelor utilizând 
un cântar electronic extrem de precis împreună cu un sistem de 
dozare chimică la fel de precis, controlat de un PLC. Mașinile de tratat 
centrifugale sunt foarte potrivite pentru acoperirea peliculară, precum 
și pentru aplicările speciale care includ încrustarea, mărirea greutății și 
peletizarea.

USCAREA PE TRANSPORTORUL CU VIBRAȚII
Uscătoarele cu bandă transportoare cu vibrații sunt utilizate în principal 
după procesul de acoperire pentru a preveni lipirea boabelor umede în 
timpul însăcuirii. Produsul umed este transportat prin intermediul unui 
mecanism de acționare excentric prin secțiunile de uscare, unde este suflat 
aer cald prin stratul de produs de jos în sus. Aerul umed este aspirat de sus 
și este transportat către o instalație care îndepărtează praful.
Există opțiunea de a monta o secțiune de cernere la capătul

mașinii pentru a separa materialul subdimensionat
și supradimensionat, îmbunătățind astfel

aspectul protecției mediului în timpul
însămânțării, atât pentru fermieri,

cât și pentru albine.
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AMBALAREA

ASPIRAŢIA

TRATAREA SUPRAFEȚEI
» TRATAREA CHIMICĂ
» USCAREA SUPRAFEȚEI

SISTEMUL DE 
AMBALARE
Semințele tratate sunt ambalate într-o 
varietate de saci, în funcție
de regiune, tradiție, dimensiunea 
sacului, tipului sacului etc. Sistemele 
de ambalare sunt foarte individuale în 
ceea ce privește configurația, variind 
de la un dispozitiv simplu de cântărit 
saci cu gură deschisă, coaserea 
manuală și așezarea în stivă a 
acestora pe paleți, până la sisteme 
mai avansate, inclusiv plasare 
automată a sacilor și aplatizare, 
coasere automată, paletizare 
robotizată și sisteme de înfoliere.

SISTEMUL DE ASPIRAŢIE A PRAFULUI
Praful este prezent în toate instalațiile pentru semințe, mai ales în punctele de 
transfer, unde semințele sunt transportate de la o mașină la alta. Praful și plevurile 
fine desprinse de pe semințe creează un mediu neplăcut și periculos pentru lucrători, 
inclusiv riscul unei explozii de praf. Prin urmare, un sistem corect dimensionat și 
integrat de aspiraţie este absolut necesar în orice instalație modernă pentru semințe.
Sistemele de aspiraţie sunt echipate cu instalații de filtrare și instalațiile ciclon-
ventilator (cyclofan) care separă aerul înainte de eliberarea în atmosferă. Sistemul 
de conducte pentru aspiraţie a prafului trebuie să fie conceput în mod corespunzător, 
în funcție de cantitatea de aer, viteza și presiunea acestuia. Ventilatoarele creează 
presiunea negativă care extrage aerul din toate punctele de extracție. Ecluzele rotative 
elimină aerul în saci sau către un sistem de transport care duce la un colector de 
praf. Praful roșu rezultat în urma procesului de tratare necesită filtre de praf separate. 
Aceste filtre sunt echipate cu coșuri pentru colectare, având în vedere că deșeurile 
toxice trebuie să fie eliminate într-un mod sigur.

TRANSPORTUL

ECHIPAMENTUL DE TRANSPORT 
CONECTEAZĂ LINIA TEHNOLOGICĂ
În instalațiile de procesare a semințelor, echipamentele 
de transport conectează procese diferite și formează 
linii tehnologice complete. Transportul în sine nu adaugă 
valoare seminței. Cu toate acestea, soluțiile de transport 
concepute corect și care nu afectează produsul sunt foarte 
importante în ceea ce privește calitatea produsului final 
și, în acest fel, protejează valoarea în mod incontestabil și 
contribuie la profitul final.
Linia tehnologică Cimbria conține transportoare elicoidale, 
cu bandă, cu cu lanț (drepte sau cu unghi de înclinare), 
sisteme de încărcare, elevatoare cu cupe, elevatoare cu 
cupe pendulare și ţevi cu formă pătrată.
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CONTROL ȘI AUTOMATIZARE

Un echipament modern nu este utilizat într-un mod optim fără un 
sistem de control eficient și fiabil. Un sistem de control Cimbria 
combină experiența noastră de mulți ani în procesare cu cea mai 
nouă tehnologie. Aceasta este garanția noastră că toate utilajele 

instalate funcționează la randamentul optim, asigurând astfel cele 
mai bune performanțe economice pe întreaga durată de viață a 
instalației.

SISTEMUL SCADA
Sistemul Scada este conceput special pentru operare, monitorizare 
și alerte și poate fi controlat de către operator din una sau mai multe 
locații. Pentru a facilita funcționarea zilnică, toate traiectoriile sunt 
salvate și pot fi accesate cu ușurință.

Sistemul preferat de noi este WinCC produs de Siemens – o 
interfață om-mașină puternică, de înaltă performanță, bazată pe un 
PC cu sistem de operare Microsoft Windows.

TRASABILITATEA 
Semințele reprezintă o valoare extraordinară, prin urmare trasabili-
tatea este extrem de importantă. În mod normal, un sistem de baze 
de date stabil și eficace este configurat în Microsoft SQL. De obicei, 
conectarea se face de obicei prin utilizarea unui sistem de coduri de 
bare, dar sunt disponibile și alte sisteme, precum RFID.

PROGRAMUL DE SERVICE
Pentru a minimiza riscul apariției defecțiunilor sau perioadele de 
indisponibilitate a instalațiilor, pe fiecare utilaj pot fi instalate și moni-
torizate statistici de operare, permițând ca programarea service-ului 
și întreținerea preventivă să fie efectuate la timp.
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DEPOZITAREA ÎN SIGURANȚĂ

SISTEMUL DE MONITORIZARE A TEMPERATURII
Depozitarea în siguranță a semințelor este o etapă extrem de importantă 
a ciclului complet de procesare. Pereții netezi ai silozurilor Cimbria 
asigură păstrarea reală a semințelor valoroase și exclud riscul de 
amestecare. Sistemele de aerisire și răcire, susținute de sistemul Cimbria 

de monitorizare a temperaturii, elimină riscurile de pierderi sau deterio-
rare a semințelor în timpul depozitării. Sistemele inteligente de umplere 
prevăzute cu cascade care asigură coborârea ușoar conservă
semințele în timpul umplerii, protejând astfel capacitatea
de germinare. 
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