
CONVEYING  |  DRYING  |  SEED PROCESSING  |  ELECTRONIC SORTING  |  STORAGE  |  TURNKEY

TURNKEY
Grain and seed processing plants, 

silo and drying complexes,  
and port terminals
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VORES KOMPETENCER OG MISSION
Cimbria er en af verdens førende producenter inden for forar-
bejdning, håndtering og opbevaring af korn og frø og i stigende 
omfang andre produkter. Vi designer, udvikler, producerer og 
installerer kundetilpassede løsninger, uanset om det drejer sig 
om individuelle maskiner, komplette forarbejdningslinier eller store 
nøglefærdige projekter. Imens fokuserer vi på at øge kvalitet og 
energieffektivitet og forbedre omkostnings-effektiviteten.

PLANT DESIGN
PROJECT MANAGEMENT

AUTOMATION
DOCUMENTATION

AFTER SALES SERVICE
TRAINING

TURNKEY
SOLUTIONS
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CIMBRIA - ET ONE-STOP FIRMA
Cimbria’s Turnkey løsninger udgør ét af vores i alt seks 
forretnings-områder. Under et Turnkey projekt samler og benytter 
vi al den erfaring og know-how, vi har opnået gennem de andre 
fire forretningsområder: Transport, tørring, frøforarbejdning, 
elektronisk sortering og opbevaring. Ved at vælge Cimbria som 
samarbejdspartner til store Turnkey anlæg får vores kunder 
således en samarbejdspartner, der har kompetencer og mere end 
60 års erfaring inden for alle områder af håndtering af afgrøder. 

Vi mestrer alle discipliner inden for research og udvikling, viden 
om afgrøder og ingeniørarbejde samt fabrikation, og har stor 
ekspertise inden for professionel projektmanagement, konsulent-
service, oplæring, opsyn med byggepladser og opførelse. Fra det 
tidspunkt, hvor ordren indgås, og indtil garantiperioden udløber, 
placerer vi det fulde ansvar i hænderne på en senior projektleder. 
Vi er altså et one-stop firma, som har det fulde overblik, og vores 
kunder har kun én kontaktperson, som er ansvarlig for hele 
projektet.

STORAGE
Opbevaring af frø- og kornprodukter kræver  den maksimale omhu og 
kontrol på samme tid. I vores design af siloer tænker vi på behandling og 
teknologi til alle dele og detaljer, og med mere end 60 års erfaring besidder 
vi værdifuld viden. Intet siloprojekt er for kompliceret eller for simpelt for 
Cimbria - hvad enten det gælder for store eller små, firkantede, runde eller 
trapezformede siloløsninger eller siloer med glat overflade.

DRYING
Kunstig varmebehandling af landbrugsprodukter er den mest driftsikre 
og mest anvendte metode til at sikre bevaring af kvaliteten, selv under 
længere tids opbevaring. Cimbrias egen udvikling inden for dette 
specifikke område har resulteret i markedets mest fleksible modulærløs-
ning, hvilket har styrket vores position som verdens førende.

CONVEYING
Cimbria sigter efter at nå intelligente og simple transportløsninger med 
begrænset transportrute og kompleksitet for at forbedre energieffektivi- 
teten og reducere spild af afgrøder under transportprocessen. Vi udvikler 
transportløsningerne på baggrund af vores indgående kendskab til de 
særlige forhold, som gør sig gældende for hvert enkelt projekt. Vores fokus 
ligger på pligtopfyldende og præcis beregning af kapacitet kombineret 
med viden om de produkter eller materialer, der skal transporteres

ELECTRONIC SORTING
Med vores elektroniske og optiske sorteringssystemer tilbyder vi 
innovative sorteringsløsninger, der er tilpasset det enkelte formål. 
Sorteringssystemerne er fuldautomatiske og indeholder den nyeste 
teknologi, som sikrer høj kvalitet og effektivitet samtidig med, at mængden 
af frasorterede frø og korn holdes på et minimum.

SEED PROCESSING
Cimbria udvikler og producerer et helt udvalg af maskiner og udstyr til 
frøforarbejdning. Medarbejdernes grundige tekniske ingeniørerfaring og 
deres indgående kendskab til produktet gør det muligt for os at levere 
løsninger til rengøring, sortering og behandling af forskellige frø- og 
kornprodukter.
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TURNKEY
Med vores Turnkey løsninger trækker vi på al viden 
og erfaring fra vores fem andre forretningsområder 
og samler dem under ét. Vi har således en samlet 

know-how, der gør, at vi kan tilbyde Turnkey 
løsninger, hvor vi er med hele vejen og har det 

samlede overblik og den nødvendige viden 
om afgrøder, forarbejdning, ingeniørarbejde og 

opførelse, alt imens vi også har fokus på kvalitet og 
nytteværdi.

• PLANT DESIGN
• PROJECT MANAGEMENT
• AUTOMATION
• DOCUMENTATION
• AFTER SALES SERVICE
• TRAINING

YOUR 
PRODUCT

OUR 
KNOWHOW

TURNKEY

SERVICE
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Cimbria har leveret adskillige komplekse anlæg rundt 
om i verden, hvor de opererer under vidt forskellige 
forhold og med en bred variation af produkter. 
Anlæggene er baseret på vores egen research 
og udvikling over mere end 60 år. Dette, sammen 
med vores stærke fokus på sunde arbejdsforhold, 
vidtrækkende fleksibilitet og investeringsafkast har 
sikret os vores verdensførende position.

CORN SEED PLANT, PHILIPPINE
Indtag (påslag) med filter. Transportanlæg over  
råvaresiloer . Trappetårn og gangbro over siloer. 
Internt transportanlæg til process - 60 t/h

SEED PROCESSING PLANT, LITHUANIA
Såsædslinie kap. 12,5t/h inkl. 5000T silo kapacitet, gennemløb-
størreri type AG-27 kapacitet 20t/h, indtag og for-rensning (Delta
146) 60t/h, transportudstyr (GT 400 + 500 / ED 8 + 10 / EC 6 / 
RL-3), kørner type 184 kapacitet 60t/h, opsæknings-system
kapacitet 17t/h basered på 40 kg sække, elektronisk lastbilsve-
jebro kapacitet 60 T, PC kontrolsystem

Type: Intags -og transportanlæg
Kunde: Kemira GrowHow, Lithuania
Leveret: 2004
Kapacitet: 5000 T
Produkt: Hvede, byg, raps, ærter & rug

Type: Såsædsanlæg inkl. opbevaring og tørring
Kunde: Solae Company, Denmark
Leveret: 2004
Kapacitet: 500 t/h
Produkt: Soya bønner

SE FLERE CASES PÅ  
CIMBRIA.COM

OUR WORLDWIDE SOLUTIONSOUR WORLDWIDE SOLUTIONS

Ikke

opdateret
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SEED PLANT, ROMANIA
Såsædsanlæg til majskolber inkl. brovægt, indtagssystem, 
majskolbeafskalning, sortering, kolbetørrer, rebling, rensning, 
midlertidig opbevaring i firkantsiloer, tårn til finrensning, 
sortering, kemisk behandling og afsækning af færdigt 
produkt, komplet elektrisk installation, MCC, PLC, PC 
kontrol og SCADA system samt bygningsarbejde.

SILO PLANT, UKRAINE
30.000 ton siloanlæg med brovægt, automatisk prøveudtager og 
lille laboratorium. To indtag med 100 t/h transport og forrensning (2 
x Delta 149 forrensere). To x 36 t/h tørrerier (hvede fra 17 - 13% ved 
80 ºC). 8 x påslag og 16 x indtagssiloer med udløbstragt, fejesnegl 
og aspirationssystem. For hurtig lastning er to udlastesiloer hævet 
over lastbilerne. Alt transport er med båndtransportører og kopeleva-
torer til skånsom behandling...

SILO PLANT, RUSSIA
60.000 ton siloanlæg inkl. brovægt, indtag,  
transportsystem 120 t/h, for-rensning, vådsiloer, 
50 t/h tørring, 60.000 tons opbevaringssiloer med 
beluftning, temperaturovervågningssystem, kørner, 
120t/h transport til oliemølle, komplet elektrisk
installation, MCC, PLC, PC kontrol.

Type: Siloanlæg
Kunde: Lesiolo Grain Handlers Ltd., Nakuru, Kenya
Leveret: 2002
Kapacitet: 30.000 T
Produkt: Hvede, byg, majs og bønner

Type: Corn Seed Plant
Kunde: Basic Element, „Kubanhybrid“, Russia
Leveret: 2005
Kapacitet: 10.000 Ton / Year
Produkt: Majs

Type: Siloanlæg
Customer: Bakar, Amavir, Russia
Delivered: 2005
Capacity: 60.000 Ton
Product: Solsikke

Ikke

opdateret
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Projektdesign og tilrettelæggelse er nøgleordene, når kvaliteten 
skal sikres i forbindelse med store Turnkey projekter, og her kan 
Cimbria tilbyde fuld kompetence og stor erfaring. Vi har de fulde 
kompetencer internt i virksomheden og kan tilbyde design af 
anlæg inden for følgende områder:

• Frøtørring, -forarbejdning og -opbevaring
• Korntørring, -rengøring og silo komplekser
• Havneterminaler med høj kapacitet, indtag,  
 opbevaring og udtagning
• Foderstoffabrikker
• Anlæg til bryggerier og malterier
• Kaffetørring og -forarbejdning
• Varmeanlæg 
• Ristørring, -rengøring og opbevaringsanlæg
• Anlæg til specielle formål

Projektdesign og tilrettelæggelse udføres af vores erfarne  
in-house personale, bestående af maskin-, stålkonstruktions-, 
civil- og elektrotekniske ingeniører.

PLANT DESIGN
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Med Cimbrias totale projektkompetencer forsyner vi vores kunder 
med højt sikkerhedsniveau, komfort og opmærksomhed omkring 
deres projekt. Vi garanterer en kvalificeret arbejdsindsats i alle 
aspekter af projektet og sørger for fuldstændig integration og 
koordinering af funktioner og komponenter.

Fra det tidspunkt hvor ordren indgås, og indtil garantiperioden 
udløber, placerer vi det fulde ansvar i hænderne på en senior 
projektleder. Under tilsyn af projektlederen nedsættes en 
arbejdsgruppe, som består af en række specialister, der inden for 
hvert deres felt er med til at sikre, at deres omfattende special-
viden omkring maskiner, elektronik og bygninger bliver brugt til 
gavn for projektet.

En sikker og fast projektledelse bidrager til en forankring af 
den sikkerhed og kvalitet, der ligger i vores produkter og 
projektpræsentationer. 

PROJECT MANAGEMENT

PRODUCT AND EXPERTISE 
FOR EVERY SOLUTION
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Den mest effektive måde at drive anlæg på er ved at gøre brug 
af automatiseringssystemer, hvilket også sikrer den højeste 
kapacitet. Som et resultat af mange års erfaringer kan Cimbria 
anbefale det bedste automatiseringsniveau til at kontrollere 
processerne. I denne henseende er Cimbrias styrke, at vi har 
samlet vores viden om processer, systemer og automatisering i 
en og samme organisation. Ved at vælge Cimbria som automati-
seringspartner får vores kunder et korrekt dimensioneret system, 
som er baseret på moderne teknologi og optimeret funktionalitet.
Fordelene ved at være en Turnkey partner indbefatter design og 
eksekvering såvel som efterfølgende servicering, når behovet 
opstår.

VORES TURNKEY KONTRAKTER
Cimbrias Turnkey kontrakter inkluderer PLC og SCADA til 
proceskontrol og elektriske panelinstallationer til både maskineri 
og bygningsfaciliteter. Vores interne elektrotekniske ingeniører 
har ikke kun ekspertise inden for komplet design og eksekvering 
af elektriske faciliteter og proceskontrol, men besidder også 
ekspertise inden for indføring og design af systemer til maskiner.

AUTOMATION



SERVICE

Service contract between The customer
and A/S CimbriaThis contract is made with reference to terms and conditions on the following pages.

By signing this document, the service agreement will be concluded.Service contract is valid from date01.01.16 to date 31.12.18

Best regards
A/S Cimbria

___________________________                                                             ___________________________

Customer                                                                                               Eggert Nissen

Business Area ManagerAfter Sales Service
A/S Cimbria

CIMBRIASERVICEAGREEMENT
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DOCUMENTATION
Hvert enkelt anlæg er unikt, og derfor leveres det med en speciel 
tilpasset teknisk dokumentation, som indeholder en komplet 
installationsmanual med detaljerede instruktioner om drift og 
en detaljeret guide til vedligeholdelse. Som et supplement til 
den personlige rådgivning tilbyder manualen hurtig afklaring af 
eventuelle spørgsmål og sikrer samtidig korrekt drift. For at sikre 
vores kunder den bedste eftersalgsservice beholder vi altid en 
komplet dokumentation af hvert enkelt anlæg.

AFTER SALES SERVICE
Servicering af vores kunder er et vigtigt aspekt for Cimbrias 
image og forretningssans, ikke mindst omkring proceskontrol. 
Proceskontrol giver den første indikation af fejl på et anlæg og 
yderligere mulighed for at lokalisere den specifikke fejl. Cimbrias 
servicepersonale har stor erfaring med at lokalisere og håndtere 
alle systemfejl, og denne erfaring stiller vi øjeblikkeligt til rådighed 
for vores kunder. Da alle vores SCADA systemer er forbundet via 
internettet, kan vi være online i løbet af få minutter, uanset hvor i 
verden et system er placeret.

TRAINING
Som en del af vores systematiske ophobning af viden har vi etableret 
Cimbria Academy – et test- og uddannelsescenter, som er centrum 
for undervisning, instruktion og uddannelse af al personale, der 
efterfølgende vil arbejde med vores anlæg i deres daglige arbejde. 
På Cimbria Academy holder vi både generelle kurser og individuelt 
designede kurser, der er skræddersyet til at kvalificere personale til 
idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af anlæg, som er placeret langt 
fra Danmark, hvor det er vigtigt, at særlige klimatiske og kulturelle 
forhold tages i betragtning. I forbindelse med hvert enkelt projekt 
arrangerer Cimbria derudover uddannelse, som foregår på stedet, 
hvor varigheden afhænger af installationens kompleksitet.

DOCUMENTATION, AFTER SALES SERVICE AND TRAINING



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

TURNKEY PLANTS FOR  
HANDLING AND STORAGE 
OF GRAIN AND SEED
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