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КомпаКтни 
линии
за обработКа
отКриЙтЕ наШитЕ ноВаторСКи
рЕШЕниЯ за произВоДСтВЕниЯ
СЕКтор за зЪрнЕни КУлтУри и 
СЕмЕна

прЕДимСтВа
на СиСтЕмата

НаучНи изследваНия и 
Ноу-хау – Нашето обеща-
Ние - вашата гараНция
Cimbria е световен лидер в производството на 
оборудване и линии за обработка. въз основа на 
нашите собствени технологии и опит, ние прите-
жаваме възможности за цялостно проектиране 
и доставка на линии за обработка, изпълнени до 
ключ.
всяка една част от процеса изисква специализирани
знания. При проектиране на производствени 
линии и решения влагаме нашето ноу-хау, за да 
гарантираме, че всички части на съоръжението 
са съчетани оптимално и ежедневните работни 
дейности и поддръжка протичат възможно 
най-безпрепятствено.
управлението на проектите на Cimbria осигурява 
най-висока производителност, качество и безопас-
ност на нашите продукти, както и на изпълнението 
на самите проекти.
от проектирането до доставката, отговорността за 
вашия изготвен по индивидуална поръчка проект 
е поверена на опитен и отдаден екип по изпълне-
нието му.

                     вход

тръбеН магНит

                  фиНо ПочистваНе

                         калибрираНе

           сортираНе

          химическа обработка

                     ПакетираНе
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ЦЯлоСтно прЕДВаритЕлно СГлобЯВанЕ
и изпитВанЕ
монтажът на обекта отнема само около
3 дни. Провежда се с ръководител от фирма
CIMBRIA, поради което няма опасност от
неправилен монтаж или неочаквани проблеми 
при първоначалното пускане в действие.

нЕ Е нЕобХоДима платформа
транспортният контейнер служи и за
платформа на машините.

лЕСно почиСтВанЕ на маШинитЕ
изисква се за правилната обработка на семена.

лЕСно СВЪрзВанЕ на ЕлЕКтричЕСКата 
СиСтЕма на обЕКта
линията е с предварително изградено 
окабеляване, на място са необходими само 
няколко свързвания. улеснихме ги със специални 
щепсели, за да се избегнат обърквания. всички 
електрически елементи (включително осветление 
и контакти).

минимално нЕобХоДимо проСтранСтВо
Необходимото място за разполагане е приблизит.
L 20m, W 3,5m, H 6m Пространството наоколо 
е необходимо само за операции по товарене и 
разтоварване.

нЯма КонКрЕтни изиСКВаниЯ за 
СГраДна КонСтрУКЦиЯ
Необходима е само асфалтова повърхност 
с покрив, разходите за строителство са 
минимални.

поДХоДЯща за обработКа на ГолЯмо 
разнообразиЕ от зЪрнЕни КУлтУри и 
ВариВа
лесно приспособяване за обработка на различни 
продукти.

С ВЪзмоЖноСт за ДопЪлнитЕлна 
филтЪрна аСпираЦиЯ
Подходяща за използване в градски райони.

линиЯта Е “прЕноСима”
за мобилните модули е възможен лизинг.

ВКлючЕно Е обСлУЖВащо 
оборУДВанЕ
улеснява поддръжката на чистотата на 
линията.

CE марКироВКа за ЦЯлото изДЕлиЕ
безопасна работа на обслужващия персонал.

оптимизирано СЪотноШЕниЕ 
ЦЕна-КачЕСтВо
бърза възвращаемост на инвестицията.

УниКалЕн ДизаЙн
компактен и интелигентен външен вид.

КомплЕКт рЕзЕрВни чаСти за ВСичКи
ВКлючЕни маШини
минимално време на престой за дейности по 
поддръжката.

блоКЪт за УпраВлЕниЕ на линиЯта 
СЪДЪрЖа ВСичКи рЪКоВоДСтВа за 
потрЕбитЕлЯ
Прости и бързи за изпълнение инструкции 
за поддръжка и напомняния за сервизно 
обслужване, гарантиращи дълъг срок на 
eксплоатация.

прЕДлаГаниЯт трЕти КонтЕЙнЕр 
за помощни СрЕДСтВа моЖЕ Да СЕ 
използВа Като мЯСто за СЪХранЕниЕ
отлично място за резервни части, сита, 
сегменти, работни плотове и стелажи за 
съхранение.

помЕщЕниЕто за ХимиКали Е 
отоплЯЕмо
отлични условия и постоянен вискозитет.
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общ прЕГлЕД на
КOмпаКтната линиЯ

02/тръбен магнит и ситова машина за 
почистване Delta

01/ Приемен бункер и лентов транспортьор

04/ гравитационен сепаратор

пЪрВата линиЯ 
за обработКа по 
тЕХнолоГиЯта 
PLUG &PLAY
(„ВКлючи и работи“)
Cimbria предлага първата в света линия за обработка на 
семена, която е напълно сглобена и изпитана в завода-
производител преди доставка на клиенти по целия свят. 
тя представлява най-доброто компактно решение, 
разработено от отдела за научноизследователска и развойна 
дейност на Cimbria с подкрепата на няколко водещи фирми за 
семена, така че да отговаря 100% на настоящите пазарни 
изисквания.
Производителите на семена могат да сведат до миниум 
риска, който поемат при навлизане на нови пазари, като 
изберат това plug-and-play решение, преди да инвестират в 
изграждането на постоянно съоръжение. линията за обработка 
на Cimbria може да бъде приведена в готовност за работа 
на обекта само за няколко дни, а при необходимост може 
да бъде лесно транспортирана до друго местоположение. 
строителните изисквания са съвсем малко; необходими 
са само изравнена земна плоча и покрив за контейнерните 
елементи.

КонСтрУКЦиЯта
компактната линия се предлага предварително сглобена в два 
конструирани по заявка 40-футови кубични контейнера. линията 
е с напълно автоматизирано управление, осъществявано 
от комутационно табло с програмируема логика, което 
съдържа дигитални ръководства, списъци с резервни части 
и графици за обслужване на всички машини. освен това се 
издават предупреждения за сервизно обслужване за цялото 
оборудване съобразно експлоатационните часове на линията.
Възможно е онлайн управление на програмируемата логика 
по интернет. включена е централна вакуумна система за 
лесно и бързо почистване на цялата линия. допълнителни 
сита и сегменти с алвеоли, които осигуряват голяма гъвкавост 
при обработката на различни видове семена, се доставят в 
стелажи за безопасно съхранение. в предната част на всяка 
машина е предвидена голяма двойна врата, предоставяща 
оптимален достъп за ежедневна работа, обслужване и 
поддръжка. достъпът до горния контейнер е улеснен от удобен 
подиум. доставя се заедно с други помощни средства, като 
приемен бункер, наклонен захранващ лентов транспортьор и 
Cyclofan, в два допълнителни 40- футови контейнера, които 
след това могат да бъдат използвани за съхранение.

оКончатЕлна обработКа 
СпорЕД нУЖДитЕ на 
КлиЕнта
готовите семена могат да се пълнят в малки торби с 
тегло 10 kg до 50 kg на линията за пакетиране, снабдена с 
пришиващо устройство и лентов транспортьор за готовите 
торби. алтернативно, семената могат да се пълнят в големи 
чували посредством подходяща платформена везна и рама за 
окачване. Помещението за химическа обработка е изолирано 
и може да се отоплява. По заявка Cimbria може да предложи 
и дизелов генератор AGCO POWER, вграден в заводски 
условия, осигуряващ основно електрозахранване на цялата 
линия. Налични за доставка са допълнителни контейнерни 
филтриращи инсталации за аспирация, при необходимост от 
изпълнение на изисквания на местните власти.

05/ машина за сортиране по цвят

08/ линия за пакетиране, вакуумна система,
програмируем логически контролер

07/ Пълнене на големи чували

03/ алвеолен цилиндър 

06/ устройство за химическа обработка с
непрекъснато действие или на партиди

09/ Cyclofan за аспирация
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CSP
КомпаКтна линиЯ за 
зЪрнЕни КУлтУри,
До 5 t/h ВХоДЕн КапаЦитЕт 
за пШЕниЦа

CSP

приЕмЕн бУнКЕр и лЕнтоВ 
транСпортьор
за лесно и бързо захранване на
линията за обработка.

КонтЕЙнЕрЕн СтЕлаЖ
съдържа цялото оборудване.
включително стълби и подиум.

СтанЦии за пЪлнЕнЕ
в 10 – 50 kg торби, в големи чували, или съчетание на
двата варианта.

проГрамирУЕм УпраВлЯВащ 
блоК
за напълно автоматизирана работа на 
линията.

трЪбЕн маГнит
отстранява метални примеси-

ГраВитаЦионЕн 
СЕпаратор
отстранява леките примеси 
и зърна с ниска кълняемост.

маШина 
за фино 
почиСтВанЕ
отстранява едри 
малки, дебели, 
тънки и леки
примеси.

алВЕолЕн ЦилинДЪр
отстранява къси и
дълги примеси.

ЦЕнтрална ВаКУУмна 
СиСтЕма
служи за поддръжка на 
линията.

КомпрЕСор
за захранване на 
пневматичните задвижващи 
устройства и за продухване.

УСтроЙСтВо за 
ХимичЕСКа обработКа С 
нЕпрЕКЪСнато ДЕЙСтВиЕ
за химическа обработка за 
защита на зърната.

CYCLOfAn
за централна аспирация.
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CMP 
КомпаКтна
линиЯ за ЦарЕВиЦа,
До 2 – 3 t/h
ВХоДЕн КапаЦитЕт
за ЦарЕВиЦа

MC3

маШина за СортиранЕ по 
ЦВЯт
за отстраняване на обезцветени
примеси и други недостатъци.

Калибратор
калибрира царевичното 
зърно на различни 
фракции.

УСтроЙСтВо за партиДна 
обработКа
за химическа обработка.

приЕмЕн бУнКЕр и лЕнтоВ 
транСпортьор
за лесно и бързо захранване на
линията за обработка.

КонтЕЙнЕрЕн СтЕлаЖ
съдържа цялото оборудване.
включително стълби и подиум.

трЪбЕн маГнит
отстранява метални примеси-

КомпрЕСор
за захранване на пневматичните 
задвижващи устройства и за 
продухване.

ГраВитаЦионЕн 
СЕпаратор
отстранява леките 
примеси и зърната с ниска 
кълняемост.

СтанЦии за пЪлнЕнЕ
в 10 – 50 kg торби, в големи 
чували, или съчетание на
двата варианта.

ЦЕнтрална ВаКУУмна 
СиСтЕма
служи за поддръжка на 
линията.

проГрамирУЕм УпраВлЯВащ 
блоК
за напълно автоматизирана работа на 
линията.

CYCLOfAn
за централна аспирация.

маШина 
за фино 
почиСтВанЕ
отстранява едри 
малки, дебели, 
тънки и леки
примеси.
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ГЪВКаВо 
прилоЖЕниЕ 
за различни 
проДУКти: 
зЪрнЕни КУлтУри, 
СЕмЕна, КафЕ и 
ВариВа.

По заявка, Cimbria може да достави дизелов генератор AGCO POWER, който да захранва линията с 
електроенергия в отдалечени райони.

всички технически данни са примерни и могат да подлежат на промени. запазваме си правото да извършваме 
промени по всяко време без предварително уведомление.

ЕКСплоатаЦионЕн обХВат и тЕХничЕСКи Данни
на КомпаКтната линиЯ

СЕртифиЦирано
КачЕСтВо CSC SAFETY APPROVAL

моДЕл CsP 5 CMP 2 CCP 2
 входеН каПацитет 5 t/h пшеница 2-3 t/h царевица 2 t/h зелено кафе

4 t/h овес 0,8 t/h слънчоглед
Необходимо ПростраНство 
оПерации По лиНията и с 
мотокарите

 мин. L 27 m x W 8 m x H 8 m 
мин. L 1.100 in. x W 320 in. x H 320 in.

тегло На горНия коНтеЙНер 11 т/ 25.000 lbs  14 т/ 31.000 lbs 13 т/ 29.000 lbs
тегло На долНия коНтеЙНер 8 т/ 18.000 lbs  11 т/ 25.000 lbs  10 т/ 22.000 lbs
иНсталираНа мощНост  ~50 kW ~65 kW ~65 kW
НомиНалНа мощНост ~ 80 A  ~ 100 A ~ 100 A
изискваНия за 
електрозахраНваНето

3/N/PE AC 50 Hz 400 V / други По заявка

щеПселНо съедиНеНие CEE 125 A
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www.cimbria.com

Следвайте ни  G k ú

A/S Cimbria
Тистед, Дания
Тел. +45 96 17 90 00 
cimbria.holding@agcocorp.com

Cimbria Heid GmbH
Щокерау, Австрия
Тел. +43 22 66 699 
cimbria.heid@agcocorp.com
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