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КомпаКтні
насіннєві
Заводи
оЗнаЙомтЕсЯ З наШими
інноваЦіЙними РіШЕннЯми
дЛЯ ЗЕРновоЇ та насіннєвиЙ 
ГаЛУЗі

пЕРЕваГи 
систЕми

ДОСЛІДЖЕННЯ І НОУ-ХАУ -
НАША ОБІЦЯНКА - 
ВАША ГАРАНТІЯ

Cimbria - провідний світовий виробник обладнання 
і переробних підприємств. Ґрунтуючись на наших 
власних технологіях і досвіді, у нас є можливість 
виконання повного проектування і постачання 
технологічних проектів під ключ.

Кожна частина процесу вимагає спеціальних знань. 
При проектуванні заводів і рішень, ми використовуємо 
наші ноу-хау, щоб гарантувати, що усі компоненти 
оптимально скоординовані, і що щоденні операції 
і обслуговування проходять настільки злагоджено, 
наскільки це можливо.
  
Керівництво проектами Кімбрія забезпечує найвищу
продуктивність, якість і безпеку наших продуктів 
і   проектів. Від проектування до доставки рішень 
- відповідальність за ваш індивідуальний проект 
лежить в  руках досвідченої і відданої команди 
розробників.
 

                   ПРийОм 

ТРУБНий мАГНІТ

                  ТОНКЕ ОчищЕННЯ

                КАЛІБРУВАННЯ

           СОРТУВАННЯ

           ХІмІчНА ОБРОБКА

                  ПАКУВАННЯ
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повністЮ ЗіБРаниЙ і пРотЕстованиЙ
монтаж на майданчику займає всього 
близько 3 днів. Під керівництвом інженера 
компанії Cimbria немає небезпеки 
неправильного монтажу або несподіваних 
проблем під час запуску.

нЕмає нЕоБХідності в пЛатфоРмаХ
Контейнер для транспорту = Платформа 
для машин.

ЛЕГКЕ очищЕннЯ маШин
Дбайлива обробка насіння.

ЛЕГКиЙ ЕЛЕКтРомонтаж на 
маЙданчиКУ
Електромонтаж виконано на заводі, 
залишилося всього кілька підключень, 
які необхідно виконати на місці. ми також 
спростили цю задачу за допомогою 
спеціальних роз’ємів, щоб уникнути 
плутанини. Усі електричні компоненти 
(включаючи освітлення і розетки).

ЗаЙмає мінімаЛьнУ пЛощУ 
Площа основи прибл. 
Д 20м х Ш 3,5м х В 6м
Простір навколо необхідний тільки для 
вантажно-розвантажувальних робіт і роботи 
вилочного навантажувача.

нЕ потРіБні спЕЦіаЛьні БУдівЛі
Необхідно тільки асфальтове покриття 
і, бажано, навіс, що знижує будівельні 
витрати.

підХодить дЛЯ РіЗноманітниХ 
ЗЕРновиХ і ЗЕРноБоБовиХ КУЛьтУР   
Підходить для обробки різноманітних 
продуктів.

ЯК опЦіЯ, фіЛьтР дЛЯ аспіРаЦіЇ
Придатне для використання в межах міста.

«моБіЛьна» КонстРУКЦіЯ  
можливий лізинг.

вКЛЮчаЮчи оБЛаднаннЯ дЛЯ 
пРиБиРаннЯ
Легко підтримувати чистоту заводу.

маРКУваннЯ CE всьоГо ЗаводУ
Безпека робіт для персоналу заводу.

оптимаЛьнЕ співвідноШЕннЯ 
витРати-пРиБУтоК
Швидка окупність інвестицій.

УніКаЛьниЙ диЗаЙн
Компактний і презентабельний зовнішній 
вигляд.

вКЛЮчЕно КомпЛЕКт Запчастин дЛЯ 
УсіХ маШин 
мінімальний час простою при проведенні 
ТО.

БЛоК КЕРУваннЯ Заводом містить 
Усі інстРУКЦіЇ КоРистУвача
Нескладні інструкції з обслуговування та 
своєчасні нагадування про обслуговування 
для довгого терміну служби.

тРЕтіЙ КонтЕЙнЕР З допоміжним 
оБЛаднаннЯм можЕ 
виКоРистовУватисЯ дЛЯ ЗБЕРіГаннЯ 
Зручне місце для встановлення стелажів і 
зберігання запасних частин, сит, сегментів 
і дек.

можЛиво опаЛЕннЯ пРиміщЕннЯ 
ХімічноЇ оБРоБКи
Ідеальні умови і можливість підтримки 
постійної в’язкості робочого розчину.
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КомпаКтниЙ Завод 
оБЗоР

02/Трубний магніт і ситова машина очищення Delta01/ Приймальний бункер та стрічковий конвеєр

04/ Гравітаційний сепаратор

пЕРШиЙ насіннєвиЙ 
Завод «підКЛЮчаЙ і 
пРаЦЮЙ»
Кімбрія пропонує своїм замовникам по всьому світу 
найперший в світі завод з переробки насіння, який повністю 
зібраний і протестований на заводі-виробнику. Він являє 
собою ідеальне компактне рішення, розроблене відділом 
досліджень і розробок Кімбрія за підтримки декількох 
провідних насіннєвих компаній, щоб на 100% відповідати 
поточним вимогам ринку.
Виробники насіння можуть мінімізувати свої ризики при 
виході на нові ринки, вибравши це готове рішення “підключай 
і працюй”, перш ніж вкладати кошти в стаціонарний 
завод. Насіннєвий завод Кімбрія може бути введений в 
експлуатацію на майданчику протягом декількох днів і 
при необхідності його легко перемістити в інше місце.
Будівельних вимог дуже мало; так як для розміщення 
контейнерів потрібна тільки рівна поверхня і, при необхідності, 
навіс.

стРУКтУРа
мобільний завод постачається зібраним в двох спеціально 
виготовлених 40 футових контейнерах підвищеної 
місткості. Завод повністю автоматизований за допомогою 
панелі керування з ПЛК, яка містить в цифровому вигляді 
інструкції по всім машинам, перелік запасних частин і етапів 
обслуговування. Крім того, видаються повідомлення про 
необхідність обслуговування обладнання згідно із годинами 
напрацювання. Є можливість обслуговування ПЛК онлайн 
через Інтернет.
Завод оснащений центральною вакуумною системою для 
простого і швидкого очищення всього заводу. Додаткові 
сита і сегменти постачаються в стелажах для безпечного 
зберігання, вони забезпечують велику гнучкість при обробці 
різноманітних матеріалів. Перед кожною машиною розташовані 
великі подвійні двері, які забезпечують оптимальний доступ 
для повсякденної роботи, обслуговування та ремонту.
Зручний місток забезпечує легкий доступ до верхнього 
контейнера. Він постачається разом з іншими допоміжними 
пристроями, такими як приймальний блок, похилий стрічковий 
конвеєр і Циклофан, в двох додаткових 40-футових 
контейнерах, які потім можна використовувати для зберігання.

індивідУаЛьниЙ диЗаЙн
Готове насіння можна фасувати в невеликі мішки від 10 до 
50 кг на лінії пакування, обладнаної зшивачем і стрічковим 
конвеєром для готових мішків. В якості альтернативи 
насіння можна фасувати у біг-беги за допомогою відповідних 
платформних ваг і підвісної рами. Приміщення хімічної обробки 
ізольовано і може опалюватися.
За запитом Кімбрія може також запропонувати власний 
дизельний генератор AGCO POWER для електропостачання 
всього заводу. Як опція є фільтрувальні установки в 
контейнері для аспірації, щоб відповідати будь-яким місцевим 
вимогам.

05/ Фотосепаратор

08/ Лінія фасування мішків, вакуумна система, ПЛК07/ Фасування біг-бегів

03/ Сегментний трієр

06/ Протруювач безперервної дії або порційний

09/ Циклофан для аспірації

| 5| 4



CSP
КомпаКтниЙ 
насіннєвиЙ Завод,
пРодУКтивність 
на вХоді по 
пШЕниЦі до 
5 т/Год

CSP

пРиЙмаЛьниЙ БУнКЕР та 
стРічКовиЙ КонвЕєР
Для простого і швидкого завантаження
лінії обробки.

стіЙКа КонтЕЙнЕРів
містять усе обладнання.
Включаючи сходи і місток.

Зона фасУваннЯ
Або в мішки 10 - 50 кг, або в біг-беги, або обидва варіанти.

панЕЛь КЕРУваннЯ З пЛК
Для повної автоматичної роботи 
заводу.

тРУБниЙ маГніт
Для видалення металевих частинок.

ГРавітаЦіЙниЙ 
сЕпаРатоР
Для видалення легких 
домішок та зерен з низьким 
проростанням.

сЕГмЕнтниЙ тРієР
 Для видалення коротких і  
довгих домішок.

ЦЕнтРаЛьна ваКУУмна 
систЕма
Для прибирання та очистки

КомпРЕсоР
Для подачі повітря 
на пневмоприводи та 
очищення.

пРотРУЮвач БЕЗпЕ-
РЕРвноЇ діЇ
Для хімічної обробки для 
захисту зерен.

ЦиКЛофан
Для центральної аспірації.

маШина тонКоЇ 
очистКи
Для видалення великих, 
малих, товстих, тонких і 
легких домішок.
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CMP 
КомпаКтниЙ 
насіннєвиЙ 
Завод, пРодУКтивність 
на вХоді по КУКУРУдЗі, 
до 2-3 т/Год 

CMP

фотосЕпаРатоР
Для видалення домішок, які 
відрізняються за кольором, 
та інших дефектів.

маШина 
КаЛіБРУваннЯ
Для розділення 
кукурудзи на різні 
фракції.

пРотРУЮвач поРЦіЙниЙ
Для хімічної обробки.

КомпРЕсоР
Для подачі повітря 
на пневмоприводи та 
очищення.

Зона фасУваннЯ
Або в мішки 10 - 50 кг, або в біг-беги, 
або обидва варіанти.

пРиЙмаЛьниЙ БУнКЕР та 
стРічКовиЙ КонвЕєР
Для простого і швидкого завантаження
лінії обробки.

стіЙКа КонтЕЙнЕРів
містять усе обладнання.
Включаючи сходи і місток.

панЕЛь КЕРУваннЯ З пЛК
Для повної автоматичної роботи 
заводу.

тРУБниЙ маГніт
Для видалення металевих 
частинок.

ГРавітаЦіЙниЙ 
сЕпаРатоР
Для видалення легких 
домішок та зерен з низьким 
проростанням.

маШина тонКоЇ 
очистКи
Для видалення великих, 
малих, товстих, тонких і 
легких домішок.

ЦЕнтРаЛьна ваКУУмна 
систЕма
Для прибирання та очистки

ЦиКЛофан
Для центральної аспірації.
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ГнУчКиЙ 
дЛЯ РіЗниХ 
пРодУКтів:
ЗЕРна, насіннЯ, 
КавовиХ ЗЕРЕн 
i БоБовиХ 
КУЛьтУР.

В якості опції компанія Cimbria може поставити дизельний генератор AGCO POWER для 
забезпечення заводу електроенергією у віддалених районах.

Усі технічні дані є індикативними і можуть змінюватися. ми залишаємо за собою право змінювати їх
в будь-який час без попереднього повідомлення.

модЕЛьниЙ РЯд і тЕХнічні дані

сЕРтифіКаЦіЯ
ЯКості

ВІДПОВІДАЄ ВимОГАм 
КОНВЕНЦІї ПРО БЕЗПЕчНІ 
КОНВЕЄРи (CSC)

модЕЛь CSP 5 CMP 2 CCP 2
  ПРОДУКТиВНІСТЬ НА ВХОДІ 5 т/год по пшениці 2-3 т/год по 

кукурудзі
2  т/год по зеленій 

кави
4 т/год по ячменю 0,8 т/год по 

соняшнику

НЕОБХІДНий мАйДАНчиК ДЛЯ 
ЗАВОДУ І 
ВиЛОчНОГО НАВАНТАЖУВАчА

 мін. Д 27 м x Ш 8 м x В 8 м
мін. Д 1.100” x Ш 320” x В 320”

ВАГА ВЕРХНЬОГО КОНТЕйНЕРА 11 т / 25.000 lbs  14 т / 31.000 lbs 13 т / 29.000 lbs
ВАГА НиЖНЬОГО КОНТЕйНЕРА 8 т / 18.000 lbs  11 т / 25.000 lbs  10 т / 22.000 lbs
ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ  ~50 кВт ~65 кВт ~65 кВт
НОмІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ~ 80 A  ~ 100 A ~ 100 A
НЕОБХІДНЕ 
ЕЛЕКТРОЖиВЛЕННЯ 3/N/PE AC 50 Hz 400 V / ІНШЕ ЗА ЗАПиТОм

РОЗ’ЄмНЕ З’ЄДНАННЯ CEE 125 A
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www.cimbria.com

Підписуйтесь на нас в   G k ú

A/S Cimbria
Thisted, Denmark
Phone +45 96 17 90 00 
cimbria.holding@agcocorp.com

Cimbria Heid GmbH
Stockerau, Austria
Phone +43 22 66 699 
cimbria.heid@agcocorp.com
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