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НАШ ДОСВІД ТА ЗАВДАННЯ
Компанія Кімбрія є одним з провідних світових виробників обладнання 

для обробки, транспортування і зберігання зерна і насіння, а також 

все більшою мірою і інших продуктів. Ми проектуємо, розробляємо, 

виробляємо і встановлюємо проекти під конкретні вимоги замовників, 

незалежно від того, чи поставляються окремі машини, цілі лінії по 

обробці або комплексні проекти під ключ. В основі нашого підходу 

лежать такі принципи, як підвищення якості та ефективності 

енергоспоживання, а також скорочення експлуатаційних витрат.
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ТЕХНОЛОГІЇ З ОБРОБКИ ЗЕРНА І НАСІННЯ

КІМБРІЯ - ПОСТАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ
Проекти та рішення під ключ компанії Кімбрія є одним з шести напрямків нашої діяльності. Пропонуючи проекти 
під ключ, ми використовуємо всі свої знання і досвід, накопичені в п’яти інших бізнес-областях: транспортування, 
сушка, обробка насіння, електронне сортування і зберігання. Вибираючи компанію Кімбрія в якості постачальника 
великих проектів, наші замовники отримують бізнес-партнера, який володіє різноманітними кваліфікаціями і більш ніж 
70-річним досвідом роботи в усіх областях, що включають обробку зернових культур.

Ми освоюємо всі напрямки, пов’язані з науковими дослідженнями і розробками, володіємо глибокими знаннями 
в галузі обробки зернових культур, проектування і виробництва, а також значним досвідом в сфері професійного 
керування проектами, консультаційних послуг, шефмонтажу та реалізації проектів.
Починаючи з моменту отримання замовлення і до закінчення гарантійного періоду, старший керівник проекту 
повністю контролює даний проект і відповідає за нього.

Ми в буквальному сенсі слова універсальна компанія, що володіє повним і всебічним уявленням про технічні процеси, 
і у наших клієнтів завжди є одна контактна особа, яка відповідає за весь проект.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігання зернових культур і насіння вимагає одночасно максимальної уваги і контролю. При проектуванні 
елеваторів ми враховуємо всі нюанси транспортування матеріалу і технології усіх частин і компонентів. Завдяки 
більш ніж 70-річному досвіду в нашому арсеналі є безліч цінних ідей. Жоден з проектів елеватора не є надто 
складним або занадто простим для компанії Кімбрія незалежно від того, чи йде мова про великі чи малі, прямокутні, 
круглі або трапецієподібні ємності або ємності з гладкими поверхнями.

СУШКА
Штучна теплова обробка сільськогосподарських продуктів є найбільш надійним і найсучаснішим методом для збере-
ження високої якості навіть на протязі довгих періодів зберігання. В результаті власних розробок компанії Кімбрія в 
даній області з’явилося саме гнучке модульне рішення на ринку, яке зміцнює наші позиції як глобального лідера.

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Компанія Кімбрія зосереджує свою діяльність на створенні інтелектуальних 
і найпростіших транспортних рішень з мінімальними транспортними маршру-
тами і складністю для підвищення енергоефективності. Спираючись на свій 
багаторічний досвід і знання, ми розробляємо рішення для транспортування 
з урахуванням особливих умов кожного індивідуального проекту. В основі 
нашого підходу лежать точні і сумлінні розрахунки потужності в поєднанні з 
хорошим знанням продуктів або матеріалів, що транспортуються.

ЕЛЕКТРОННЕ СОРТУВАННЯ
Ми пропонуємо інноваційні рішення сортування на основі електронних і 
оптичних систем, які спеціально адаптовані для конкретної мети. Системи 
сортування повністю автоматизовані і створені на базі найсучасніших 
технологій, що з одного боку забезпечує високу якість і ефективність, а з 
іншого боку зводить до мінімуму кількість відбракованого зерна і насіння.

ПЕРЕРОБКА НАСІННЯ
Компанія Кімбрія розробляє і виробляє всі машини і обладнання для обробки 
насіння. Всебічний технічний досвід наших інженерів і їх глибокі знання 
продукту дозволяють нам пропонувати рішення для очищення, сортування 
та обробки різноманітних зернових і насіннєвих продуктів, які відповідають 
найвищим стандартам на глобальному рівні.

СЕРВІС
Обслуговування замовників є одним з ключових аспектів ефективності та 
ділової активності КІМБРІЯ. Це стосується проектування і монтажу заводу 
«під ключ», а також гарантії безперебійної роботи заводу. Сервісний 
персонал компанії Кімбрія має великий досвід у виявленні та обробці всіх 
системних помилок, і ми завжди готові надати цей досвід в розпорядження 
своїх замовників. Широкий спектр обладнання нашої компанії, що включене 
і змонтоване в проектах «під ключ», складається з модульних стандартних 
компонентів, які зберігаються на складі. Це дає компанії Кімбрія можливість 
пропонувати щоденну доставку широкого асортименту запасних частин.

СУШКА

 
ЕЛЕКТРОННЕ СОРТУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

ПЕРЕРОБКА
НАСІННЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СЕРВІС
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• ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДУ
• КЕРІВНИЦТВО ПРОЕКТОМ
• АВТОМАТИЗАЦІЯ
• ДОКУМЕНТАЦІЯ
• ПІСЛЯПРОДАЖНЕ 
   ОБСЛУГОВУВАННЯ
• НАВЧАННЯ

ВАШ 
ПРОДУКТ

НАШЕ 
НОУ-ХАУ

РІШЕННЯ ПІД КЛЮЧ
Досвід компанії Кімбрія, отриманий в результаті 

проектування заводів більш ніж в 60 країнах 
світу, дозволяє пропонувати нашим клієнтам 

консультації з усіх питань, які стосуються розробки 
їх комплексів. Відмінною перевагою компанії 

Кімбрія є великі знання в області обробки насіння 
і транспортування зерна. Все це гарантує нашим 

замовникам отримання найкращих пропозицій щодо 
проектів.

ПРОЕКТ 
«ПІД КЛЮЧ»

СЕРВІС
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НАШІ ПРОЕКТИ В УСЬОМУ СВІТІ

Компанія Кімбрія здійснила поставку безлічі комплектних 

проектів по всьому світу, де вони працюють в самих 

різних умовах і з найрізноманітнішими продуктами. Ці 

системи засновані на результатах наших досліджень і 

розробок в період більше 70 років. 

Все це, в поєднанні з нашим прагненням до створення 

безпечних умов роботи, забезпечення гнучкості вироб-

ництва і його рентабельності, дозволило нам зайняти 

лідируючі позиції в світі.

ЗАВОД З ОБРОБКИ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ, 
УГОРЩИНА
Прийом насіння вологого соняшнику і ріпаку з автомобілів і 

залізничного транспорту з попереднім і тонкім очищенням, 

калібруванням і зберіганням. Включає систему транспортування 

матеріалу на завод по виробництву рослинного масла і 

транспортування жмиху і лушпиння на зберігання з подальшим 

вивантаженням на залізничний або автомобільний транспорт.

ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ НАСІННЯ СОНЯШНИКА, 
РОСІЯ 
Завод по обробці насіння кукурудзи з барабанним скальператором, 

двома очисниками Delta Mega 167, сушаркою ECO Master Dryer 

DMG-34R продуктивністю 50 т / год по соняшнику при знятті 

вологості з 13% до 7% і з відповідним транспортним обладнанням.

Тип:  Сушарка ECO Master DMG 34R, очищення та обробка насіння соняшнику

Замовник: ВАТ «Чишмінський», Республіка Башкортостан, Росія

Поставка: 2012

Місткість: 50 т/год

Продукт: Соняшник

Тип:  Транспортування і обробка сировини

Замовник: Pannon Vegetable Oil (Glencore),Угорщина

Поставка: 2012 / 2013

Місткість:-

Продукт: Насіння соняшнику та ріпаку

БІЛЬШЕ ПРОЕКТІВ НА САЙТІ 
CIMBRIA.COM
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КОМПЛЕКС З ПЕРЕРОБКИ КУКУРУДЗИ, 
УКРАЇНА
Детальне проектування, інжиніринг, керівництво проектом і 

постачання комплектного комплексу по обробці кукурудзи в 

качанах, включаючи прийом, зняття обгортки, сортування, сушіння, 

обрушення, хімічну обробку і упаковку готової продукції.

23 ЕЛЕВАТОРИ В ЄГИПТІ
Цей проект включає в себе детальне проектування та інжиніринг 

23 комплектних елеваторів зберігання, кожен з яких має місткість 

60 000 тон пшениці. Обсяг поставки включає в себе ємності для 

зберігання і конвеєри продуктивністю 200 т / год, норії та машини 

попереднього очищення. А також, систему аспірації, систему 

контролю температури і запасів. Крім того, проект включає в себе 

шеф-монтаж і навчання операторів.

СУШКА І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА, ДАНІЯ
Прийом вологого зерна, сушіння, очищення, зберігання та система 

керування через ПК з MCC та SCADA.

Тип:  Елеватор

Замовник: Міністерство постачання / Міністерство сільського господарства Єгипту.

Поставка: 2015 / 16

Місткість: 1,38 млн. т. (23 елеватора, кожен 60.000 т) 

Продукт: Пшениця

Тип:  Сушіння і обробка кукурудзи в качанах 

Замовник: KWS SAAT SE, Німеччина

Поставка: 2016

Пр-ть: 12.000 т/год (в качанах), 6.000 т/год (готова продукція)

Продукт: Кукурудза

Тип:  Сушарка DMG 22R, очисна машина Delta 159 і  транспортне обладнання

Замовник: Mollerup M lle, Данія

Поставка: 2012

Місткість: 200 т/год

Продукт: Насіння пшениці, ячменю та ріпаку
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ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДІВ

Розробка проекту та його організація є двома головними складовими для 

забезпечення якості при виконанні великих проектів, і компанія Кімбрія 

використовує для цього повний набір знань і великий досвід своїх фахівців. 

У штаті компанії є фахівці, що володіють усіма необхідними навичками: 

інженери-технологи, фахівці з проектування обладнання, проектування 

сталевих конструкцій і розробці програмного забезпечення. Ми можемо 

запропонувати розробку систем в наступних сферах:

• сушіння, обробка і зберігання насіння;

• комплекси для сушіння, очищення і зберігання зерна;

• портові термінали великої місткості з можливістю завантаження, 

зберігання і вивантаження;

• заводи з виробництва комбікормів;

• системи для броварень і солодових заводів;

• сушіння і обробка кавових зерен;

• теплова обробка зерна;

• системи для сушіння, очищення і зберігання рису;

• транспортування та зберігання біопалива;

• системи спеціального призначення.

Володіючи всім необхідним набором знань для реалізації проектів, 

компанія Кімбрія пропонує своїм замовникам високий рівень надійності, 

зручність і швидкі терміни виконання проектів. Ми гарантуємо застосування 

кваліфікованих знань і досвіду для всіх аспектів проекту, а також повну 

інтеграцію і координацію різноманітних функцій і компонентів.
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КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ

ПРОДУКТ І ДОСВІД
ДЛЯ КОЖНОГО РІШЕННЯ

Починаючи з моменту оформлення замовлення і до закінчення 

гарантійного періоду вся відповідальність за виконання проекту 

лягає на плечі старшого керівника проекту. Він очолює робочу 

групу, яка складається з декількох фахівців, і координує засто-

сування великих знань цих фахівців по обладнанню, електроніці, 

керуванню технологічними процесами, для успішної реалізації 

проекту.

Постійне та надійне керування проектом додатково сприяє 

підвищенню якості і надійності наших продуктів і проектів.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ, ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАВЧАННЯ

Для досягнення оптимальної продуктивності усі машини в 

об’єднаній системі повинні регулюватися і керуватися як 

єдине ціле, тому потрібна сучасна система автоматики.

Багаторічний досвід компанії Кімбрія в цій галузі гарантує 

досягнення кращого рівня автоматизації для керування 

всіма процесами.

Однією з сильних сторін компанії Кімбрія в цьому 

відношенні є те, що ми зібрали весь свій досвід в області 

процесів, систем і автоматизації в одній організації. 

Вибираючи Кімбрія як партнера по автоматизації, наші 

замовники завжди отримують правильно прораховані 

системи, засновані на сучасних технологіях, і що мають 

оптимальну функціональність.

НАШІ ПРОЕКТИ
Контракти з компанією Кімбрія на системи керування 

включають програмовані контролери і системи диспет-

черського контролю та збору даних SCADA для керування 

процесом за допомогою відповідних панелей керування, 

призначених як для машин, так і для інших об’єктів 

всередині будівлі. Наші інженери-програмісти і електрики 

володіють знаннями не тільки для розробки проекту і 

впровадження електричних систем і засобів керування 

процесом, але також і досвідом в області проектування 

систем для машин.

ПОВНЕ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
І КОНТРОЛЬ
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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
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ДОКУМЕНТАЦІЯ, ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАВЧАННЯ

ДОКУМЕНТАЦІЯ
Кожна система є унікальною і тому постачається зі спеціально 

підготовленою технічною документацією, яка містить повне 

керівництво по монтажу з детальними інструкціями по керуванню 

системою, а також детальним керівництвом з обслуговування. 

Як доповнення до особистих консультацій в керівництві наведені 

короткі пояснення щодо можливих питань, які одночасно забез-

печують належну роботу. Ми завжди ведемо повну документацію по 

кожній окремій системі.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обслуговування наших клієнтів є особливо важливим аспектом 

іміджу і ділових якостей компанії Кімбрія, особливо, коли мова йде 

про системи керування процесами. Системи керування процесом 

першими повідомляють про несправності в системі, а також 

дозволяють локалізувати кожну окрему несправність. Фахівці з 

обслуговування компанії Кімбрія володіють багатим досвідом з 

виявлення несправностей і усунення усіх помилок системи, і наші 

клієнти зможуть миттєво скористатися цим досвідом. Оскільки усі 

наші системи диспетчерського контролю та збору даних підключені 

через Інтернет, ми будемо готові допомогти в лічені хвилини, 

незалежно від того, в якому куточку світу знаходиться система.

НАВЧАННЯ
В межах прагнення до систематичного накопичення досвіду ми 

організували Академію Кімбрія - центр тестування і навчання, який 

виступає в якості засобу для навчання, інструктажу і проведення 

тренінгу всього персоналу, який згодом буде щодня працювати з 

нашими системами. В Академії Кімбрія пропонуються як загальні, 

так і спеціально розроблені курси, орієнтовані на фахівців з 

контролю якості, що займаються введенням в експлуатацію, керу-

ванням та обслуговуванням систем, де дуже важливо враховувати 

кліматичні та культурні умови.



CIMBRIA.COM

ПРОЕКТИ «ПІД КЛЮЧ» 
ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ, 
ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ 
ЗЕРНА І НАСІННЯ

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
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