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DEPOZITARE OPTIMĂ A CEREALELOR PENTRU O 
UTILIZARE MAI BUNĂ A RESURSELOR NATURALE
Cimbria este unul dintre cei mai mari producători internaționali de echipamente 
și instalații de depozitare a cerealelor. Datorită tehnologiei și experienței 
proprii, avem capacitatea de a executa întregul proces de proiectare și 
furnizare de proiecte pentru depozitarea cerealelor, indiferent de dimensiuni.

Managementul solid al proiectelor susține garanția de siguranță care 
caracterizează produsele și execuția proiectelor. 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 al cărei obiectiv este îndeplinirea cerințelor dumneavoastră specifice.

Oferirea de servicii clienților noștri este un aspect fundamental al eficacității și 
al modului în care Cimbria înțelege mediul economic. Acest lucru este valabil 
pentru proiectarea și montarea instalațiilor, indiferent de dimensiuni, precum și 
pentru garantarea funcționării acestora în condiții optime. Echipa de service a 
Cimbria are o bogată experiență în localizarea și corectarea tuturor erorilor de 
sistem, iar această experiență este pusă la dispoziția imediată a clienților noștri.
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RECEPȚIA ȘI PRE-CURĂȚIREA

PRE-DEPOZITAREA 
Înainte de uscarea sau procesarea cerealelor, depozitarea temporară în silozuri cu pâlnie 
face posibilă separarea de către operatorul instalației a diferitelor tipuri de cereale, precum 
și separarea cerealelor cu un conținut de umiditate diferit. Silozurile cu pâlnie sunt prevăzute 
în general cu un sistem automat de aerisire și cu un sistem de monitorizare a temperaturii 
Unitest. Astfel, operatorul este informat în totalitate cu privire la starea cerealelor înainte de 
uscarea sau procesarea acestora.

RECEPȚIA
Sistemele de recepție Cimbria sunt proiectate și produse pentru a 
se adapta cerințelor specifice ale fiecărui produs și fiecărei instalații 
individuale. În vederea protecției mediului, clădirea destinată 
recepției poate fi dotată cu un sistem de filtre de desprăfuire 
prevăzut cu un orificiu de admisie care colectează eficient praful 
produs în timpul descărcării camioanelor. 

PRE-CURĂȚIREA
În timpul procesului de pre-curățare, materialele străine precum 
impuritățile de dimensiuni mari, nisipul, cerealele de slabă calitate 
și buruienile vor fi separate. Pre-curățarea diferă de curățarea brută 

RECEPȚIA
Grilele pe care sunt primite vehiculele în zona de recepție au un design solid și sunt 
fabricate pentru a rezista la o presiune pe osie de 16 tone. Cuva de recepție din oțel 
ranforsat are un orificiu pentru conectarea directă la sistemele de încărcare laterală a 
transportoarelor cu lanț.

Prin îndepărtarea materialelor nedorite din cerealele primite direct 
de pe câmp, indiferent dacă acestea sunt umede sau uscate, riscul 
apariției de puncte cu potențial de aprindere în timpul pre-depozitării 
va fi redus. Mai mult, procesul de uscare va fi mai eficient și va 
avea astfel un consumul de energie mai redus.

întrucât primul proces asigură inclusiv separarea produselor mai 
mici decât cultura principală. Obiectivul global în ceea ce privește 
pre-curățarea este întotdeauna de a asigura condițiile optime pentru 
manipularea și depozitarea ulterioară a produsului.

CURĂȚITORUL ROTATIV
Curățirea primară a cerealelor după recepție este o metodă eficientă de a separa corpurile străine 
de dimensiuni mari, inclusiv în cazul produselor foarte umede. Curăţitorul rotativ Cimbria este un 
aparat de mare capacitate a cărui funcție de bază este îndepărtarea impurităților de dimensiuni mari, 
precum corpurile străine, altele decât cerealele, precum și îndepărtarea nisipului. În plus, aceasta este 
prevăzută cu un sistem eficient de aspirare a prafului care colectează și îndepărtează praful ușor.

ECHIPAMENTUL DE PRE-CURĂȚIRE DELTA
Atât în condiții de umiditate, cât și în condiții uscate, curățirea eficientă și precisă prin sită 
este asigurată de o mișcare oscilantă echilibrată, completată de sistemul extrem de eficient 
de pre-aspiraţie și post-aspiraţie Cimbria, care extrage impuritățile ușoare din material, atât la 
intrarea, cât și la ieșirea din echipament.
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USCAREA

Consum redus de energie;
Uscătoarele în flux continuu 
ECO-Master optimizează 
tehnologia modernă, 
perfecționând standardele 
înalte binecunoscute ale 
uscătoarelor în flux combinat 
Cimbria.

SOLUȚII DE USCARE EFICIENTE ȘI DURABILE
Uscătoarele Cimbria reprezintă garanția unei instalații de depozitare 
versatile, întrucât sunt concepute pentru a trata toate culturile în 
flux continuu, cu doar câteva ajustări ale configurației la schimbarea 
produsului. Oferim servicii de consultanță și de proiectare a instalațiilor 
de uscare bazate pe rezultatele multor ani de experiență în domeniu. 
Cunoștințele noastre complexe în domeniul uscării, împreună cu 
angajamentul real față de protecția mediului înconjurător, atenția 
acordată produselor și satisfacției clienților asigură un proces de 

uscare pe deplin controlat, omogen și economic. Acest lucru la rândul 
său garantează calitatea și capacitatea, asigurând recuperarea rapidă 
a investiției cu impact minim asupra mediului înconjurător și asupra 
resurselor energetice globale. Alegând Cimbria ca partener pentru 
îndeplinirea cerințele dumneavoastră cu privire la uscarea cerealelor, 
veți beneficia de asistență profesională pe parcursul întregului proces, 
de la concept până la punerea în funcțiune.

CONTROLUL PROCESULUI
DE USCARE
Gama de uscătoare ECO-Master® este prevăzută din 
fabrică cu un sistem de control extrem de complex, dar 
ușor de utilizat, care oferă informații complete privind 
starea uscătoarelor, inclusiv o imagine generală rapidă 
a celor mai importante date despre uscătoare, precum 
temperatura aerului de uscare, temperaturile cerealelor, 
starea ventilatorului și performanța totală a uscătoarelor. 
Prin simpla apăsare a ecranului, operatorul poate găsi 
toate datele relevante privind uscătorul ECO-Master®.
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USCAREA

ÎNCĂLZIREA AERULUI
Uscătoarele Cimbria au structură modulară 
compusă din secțiuni, în care distanța dintre 
conductele de intrare și de ieșire – însemnând 
stratul de produs – corespunde cu exactitate 
volumelor de aer utilizate în fiecare secțiune.
Uscătoarele Cimbria pot fi prevăzute 
cu o gamă largă de surse de încălzire diferite 
în funcție de scopul uscării și de sursele de 
energie disponibile la fața locului. Cea mai 
utilizată sursă este încălzirea directă cu gaze 
naturale, GPL sau motorină. Dar gazele sau 
motorina pot fi utilizate, de asemenea, într-un 
sistem cu ardere indirectă.
Mai mult, schimbătoarele de căldură pot fi 
utilizate pentru apă caldă sau abur. În sfârșit, se 
poate utiliza o combinație între schimbătoarele 
de căldură și încălzirea directă sau indirectă, 
dacă este disponibilă alimentarea periodică cu 
apă caldă sau abur de la alte surse de încălzire

USCAREA CEREALELOR PENTRU 
DEPOZITARE ÎN SIGURANȚĂ
Motivul principal al uscării cerealelor este ca depozitarea să se 
efectueze pe termen lung, fără probleme. Uscătoarele în flux 
continuu Cimbria se bazează pe mai mult de 60 de ani de experiență 
în ceea ce privește uscarea optimă, atentă, eficientă și economică.
Uscarea cerealelor este un proces simplu, bazat pe capacitatea 
aerului de a transforma apa în abur. Aerul încălzit cu o umiditate 
relativă suficient de scăzută îndepărtează apa din orice corp care 

ar putea produce umiditate până când aerul devine „saturat”. Totuși, 
există un factor care complică situația – timpul de difuzie, adică 
timpul necesar apei pentru a ajunge la suprafața boabelor, unde are 
loc evaporarea. Prin urmare, temperatura aerului, debitul acestuia 
prin produs și timpul petrecut de produs în uscător sunt deosebit de 
importante în ceea ce privește eficiența și rentabilitatea uscătorului.

PROGRAMUL DE SIMULARE PENTRU UN PROCES DE USCARE OPTIMĂ
Datorită experienței la nivel mondial acumulate în urma vânzării a mii de uscătoare și a cercetării efectuate în ultimele decenii, 
Cimbria a creat un program de simulare unic care încorporează cunoștințele teoretice și practice într-un instrument util pe care 
inginerii noștri și echipa noastră responsabilă de vânzări pot să îl utilizeze pentru a stabili care este soluția de uscare Cimbria 
corespunzătoare nevoilor dumneavoastră. Astfel, se asigură cea mai precisă uscare a cerealelor cu cel mai mic consum de 
energie.
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DEPOZITAREA SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE MONITORIZARE A TEMPERATURII

DEPOZITAREA ÎN SIGURANȚĂ
Depozitarea optimă a cerealelor este esențială în ceea ce privește 
cantitatea și calitatea produsului final. Nu numai evitarea pierderii 
de produs, dar și depozitarea efectuată cu atenție este vitală pentru 
prevenirea deteriorării și contaminării cerealelor.
Cimbria are cunoștințe vaste în domeniul proiectării soluțiilor de 
depozitare corespunzătoare, precum și o experiență bogată în 

domeniul instalațiilor de depozitare fie pe suprafețe plane, fie în 
silozuri de formă pătrată sau cilindrică. Totalitatea produselor instalate 
reprezintă o capacitate de depozitare de multe milioane de tone de 
cereale. Sistemele de aerare și răcire, susținute de sistemul Cimbria 
de monitorizare a temperaturii, elimină riscurile de pierderi sau 
deteriorare a cerealelor în timpul depozitării.

DEPOZITAREA ÎN SILOZURI METALICE CILINDRICE
Cu silozurile furnizate de Cimbria, cerealele își mențin calitatea și valoarea, fapt ce 
generează economii semnificative în producție. Sistemele de umplere inteligente cu 
cascade păstrează calitatea cerealelor în timpul umplerii.

DEPOZITAREA ÎN SILOZURI RECTANGULARE
Reprezentând o alternativă la silozurile rotunde, silozurile rectangulare fabricate de 
Cimbria sunt utilizate de obicei atunci când este necesară depozitarea mai multor cantități 
mai mici de produse cerealiere sau sortimente diferite.
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SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE MONITORIZARE A TEMPERATURII

SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE 
MONITORIZARE A TEMPERATURII
Sistemul Cimbria de monitorizare a temperaturii, Cimbria Unitest, 
este un instrument important pentru protecția produselor în timpul 
depozitării în silozuri. Beneficiind de experiența acumulată în 
montarea a mii de instalații în întreaga lume, sistemul monitorizează 
condițiile de depozitare. Sistemul Cimbria Unitest a fost creat cu 
scopul de a evita ventilarea inutilă. Astfel, se realizează economii la 
consumul de energie electrică.  

Sistemul Cimbria de inventariere poate fi integrat în fiecare siloz pentru 
a indica nivelul stocului. Fiecare sistem este personalizat în funcție de 
cerințele clienților și de specificațiile instalației în cauză.
De asemenea, actualizarea software-ului facilitează accesul la 
statistici, tipărirea de documente/extrase din baza de date, vă oferă 
opțiunea de raportare prin e-mail, precum și integrarea facilă în 
sistemele existente, de exemplu, SCADA.

SISTEMELE DE MONITORIZARE A TEMPERATURII
Temperatura este monitorizată constant prin intermediul mai multor senzori care sunt 
montați în cabluri portante proiectate special pentru instalația în cauză.

SISTEMELE DE GESTIONARE A STOCURILOR
Sistemul gestionare a stocurilor (IMS) este un sistem tehnologic unic, care poate scana 
orice formă de stivă de cereale în 3D și, pe baza acestei vizualizări 3D, poate genera 
indicații foarte precise cu privire la volumul cerealelor depozitate. Sistemul are o precizie de 
peste 99% și este certificat de auditorii independenți atât pentru utilizare în silozuri, cât și în 
depozite dispuse pe suprafețe plane.
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TRANSPORTUL 

ECHIPAMENTELE DE TRANSPORT 
– LEGĂTURA NECESARĂ
În instalațiile de depozitare a cerealelor, echipamentele de transport 
conectează diferitele procese în unități de producție complete. 
Soluțiile de transportare concepute corect și care nu afectează 

produsul sunt foarte importante în ceea ce privește calitatea 
produsului final și, prin urmare, protejează valoarea în mod 
incontestabil și contribuie la profitul final.

ELEVATORUL CU CUPE
Elevatoarele cu cupe Cimbria sunt concepute pentru 
manipularea atentă și sigură a produselor – o gamă 
largă de dimensiuni, împreună cu flexibilitatea în ceea 
ce privește alegerea vitezei benzii și tipului de cupe 
utilizate în fiecare caz, asigură o durată de viață lungă 
a echipamentelor care necesită lucrări minime de 
întreținere și de înlocuire a pieselor uzate.

TRANSPORTORUL CU LANȚ
Transportoarele cu lanț Cimbria sunt fabricate 
în sistem modular asigurând instalarea rapidă 
și siguranța maximă în exploatare datorită 
calculării cu atenție a vitezelor lanțului, utilizării 
de sub-furnizori renumiți la nivel mondial, precum 
sub-furnizorii de moto-reductoare și rulmenți, 
designului solid și materialelor rezistente la uzură 
în zonele esențiale ale transportorului.

TRANSPORTORUL CU BANDĂ
Atunci când manipularea delicată, consumul redus de energie 
electrică, distanțele de transport mari sau o capacitate mare de 
transport sunt factorii decisivi, transportorul cu bandă Cimbria este 
soluția ideală.
O varietate de lățimi de bandă, împreună cu diametre diferite ale 
rolelor de transport și ale temburilor de acționare și de tensionare, 
precum și posibilitatea de a oferi cadre ale transportorului din 
plăci pre-galvanizate sau sudate și structură de mare capacitate 
galvanizată la cald, reprezintă garanția soluției potrivite pentru 
aplicația dumneavoastră.
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CERCETARE ȘI KNOW-HOW 
– PRINCIPIILE NOASTRE FUNDAMENTALE 
– GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Soluțiile de transport furnizate de Cimbria se bazează pe 
cunoștințele noastre aprofundate cu privire la circumstanțele 
specifice ale fiecărui proiect. Ne concentrăm asupra calculării 

minuțioase și exacte a capacității, împreună cu cunoașterea 
cerealelor care trebuie să fie transportate, inclusiv distanțe, tipare 
de utilizare și condiții climatice.

TRANSPORTORUL ELICOIDAL
Transportoarele elicoidale Cimbria Contec sunt 
concepute pentru a transporta cerealele într-un 
mod eficient și sigur. Transportoarele elicoidale pot 
efectua transportul pe plan orizontal sau înclinat.

DESCĂRCAREA 
PRODUSELOR ÎN VRAC
Descărcarea cerealelor poate fi efectuată cu jgheaburile 
sistemului de alimentare Cimbria Moduflex. Sistemul de 
descărcare poate fi furnizat pentru autocisterne, remorci 
cu platformă, vagoane și containere deschise sau închise 
sau poate fi prevăzut cu un design mai robust pentru 
încărcarea pe nave în funcție de cerințele clienților privind 
performanța în regim greu de lucru, durabilitatea și 
capacitatea ridicată.

ŢEVILE ȘI DEVIATOARELE
Gama de ţevi, şibăre și deviatoare Cimbria include tubuatură pătrată 
(Q-spouts) pentru curgerea gravitațională a cerealelor. Ţevile 
Q-spouts prezintă avantajul de a fi pătrate, ceea ce înseamnă că 
frecarea la nivelul acestora este mai redusă și, prin urmare, necesită 
unghiuri mai mici decât conductele rotunde și, prin urmare și o 
înălțime mai mică.
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AUTOMATIZAREA

TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE 
PENTRU PERFORMANȚĂ OPTIMĂ
O instalație modernă nu poate fi utilizată în condiții optime fără un 
sistem de control eficient și sigur. Un sistem de control Cimbria 
combină experiența noastră de mulți ani în ceea ce privește 
procesele cu cea mai nouă tehnologie. 

Vă garantăm astfel că toate echipamentele instalate funcționează la 
capacitate maximă, asigurând astfel economii în întregul sistem pe 
parcursul întregii durate de viață a instalației.

SISTEMUL SCADA
Sistemul SCADA a fost personalizat pentru operare, monitorizare 
și generare de alerte și poate fi controlat și gestionat de operator 
din una sau mai multe locații. Pentru a asigura funcționarea 
zilnică, toate rutele și operațiunile sunt salvate și stocate, putând fi 
accesate cu ușurință. 

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

TRASABILITATEA 
Cerealele reprezintă un bun valoros și, prin urmare, trasabilitatea 
acestora este din ce în ce mai importantă. În mod normal, un 
sistem de baze de date foarte bine testat și stabil 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.



ASPIRAŢIA

SISTEMUL DE FILTRE DE DESPRĂFUIRE
Praful este prezent în toate instalațiile de depozitare a cerealelor, 
mai ales la punctele de transfer unde cerealele sunt transportate 
de la un aparat la altul. Praful creat de cereale generează un 
mediu neplăcut și periculos pentru lucrători, inclusiv riscul exploziei 
prafului. Prin urmare, un sistem de aspirare integrat reprezintă 
o necesitate pentru orice instalație de depozitare modernă a 
cerealelor. 

Filtrele de desprăfuire sunt prevăzute cu saci filtranți care separă 
praful înainte ca aerul să fie evacuat în atmosferă.

Sistemul de conducte pentru aspirarea prafului trebuie să fie 
conceput în mod corespunzător, în funcție de cantitatea de aer, 
viteza și presiunea acestuia. Ventilatoarele creează o sub-presiune 
care extrage aerul din toate punctele de extracție. Ecluzele rotative 
evacuează praful în sac sau într-un sistem de transport către 
deşeuri.
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