
ČÇ i s t i ç k y  C i m b r i a



Kvalita
Pre v¥robu çistiacich strojov Cimbria Delta vol|me vΩdy nekompromisne len tie najlepßie
materiály a súçiastky. Viac ako tis|c strojov a liniek, ktoré sú v celom svete v prevádzke,
potvrdzujú kvalitu, ktorú reprezentujeme.

Skúsenosø – bezpeçnosø navyße
Ponúkame Vám profesionálne poradenstvo, ktoré Vám zabezpeç| vΩdy aktuálne a z
håadiska budúcnosti najlepßie rießenie Vaßich konkrétnych poΩiadaviek.

Presnosø a ßetrné çistenie
Toto sú kåúçové pojmy pri naßom v¥voji a v¥robe çistiacich strojov. Presn¥m trieden|m
a ßetrnou prácou stroja sa mnoΩstvo poßkoden¥ch semien strojom extrémne
minimalizuje a optimalizuje sa kl|çivosø, ç|m sa zvyßuje obchodná hodnota tovaru a
zlepßuje sa Váß zisk, ço zase zabezpeçuje r¥chlu návratnosø Vaßej invest|cie.

Flexibilita
Çistiace stroje Delta sú konßtruované v stavebnicovom systéme, ço umoΩñuje splnenie
kaΩdého ßpecifického procesu çistenia a kaΩdej kvalitat|vnej normy. 
R¥chla a jednoduchá v¥mena s|t znamená moΩnosø spracovania rôznych produktov na
tom istom stroji s niΩßou potrebou çasu a menßou invest|ciou do s|t, nakoåko tieto sitá
sú pouΩiteåné skoro vo vßetk¥ch çistiacich strojoch (mimo Mega çistiçky)

Kompletn¥ program strojov a komplexné rießenia
Kompletná dodávka z jednej dielne Vám zaruçuje optimálny dizajn çistiacich strojov a „na
mieru ußité“ technologické linky pre kaΩd¥ v¥robn¥ proces s jedn¥m obchodn¥m
partnerom a t¥m aj jedin¥m garantom dosiahnutia kvality a v¥konu. Cimbria Delta,
spoloçne s rakúskou Cimbria Heid má vo svojom programe kompletnú v¥robnú paletu
strojov pre úpravu osiva a semien, væaka çomu je moΩné zvládnutie aj komplikovan¥ch
procesov kalibrácie a çistenia. Tento rozsiahly strojov¥ program nám umoΩñuje skoro
neohraniçenú flexibilitu pri v¥stavbe, ale i rekonßtrukciách technologick¥ch liniek.

V¥skum, pokusy a tréning
Sú realizované v laboratóriách a technologick¥ch linkách Cimbria vo veåkom. Tu sa rob|
aj napr. aj kalibrácia a triedenie ßpeciálnych plod|n za úçelom zistenia potrebnej zostavy
strojov, vç|tane v¥bavy s|t a pláßøov.

Celosvetová sieø predajcov
Cimbria má ßirokú sieø skúsen¥ch predajcov, ktor| ovládajú najnovßie technické poznatky
v procese çistenia a ktor| sú sústavne oboznamovan|  s nov¥mi v¥robkami a
technológiami.  Vßetci disponujú servisn¥mi technikmi, ktor| sú Vám vΩdy a v kaΩdej
situácii ochotne k dispoz|cii.

¸ivotné prostredie
Ochrana Ωivotného prostredia je dôleΩit¥ faktor v naßej firemnej politike a to ako pri
v¥robe, tak aj pri individuálnom pouΩ|van| strojov. Preto ponúkame efekt|vne odluçovanie
prachu, tlmenie hluçnosti, minimálny v¥stup vzduchu væaka niekoåkonásobnému
pouΩ|vaniu aspiraçného vzduchu. Aby Cimbria dokázala splniø vßetky poΩiadavky ochrany
Ωivotného prostredia bez ohåadu na to, kde vo svete svoje v¥robky dodáva, snaΩ| sa byø
predvojom technického v¥voja v oblasti Ωivotného prostredia.
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Cimbria má celosvetové skúsenosti v oblasti çistenia a úpravy zrn|n rôznych
produktov. Voåba çistiçky Cimbria je preto bezpeçnou invest|ciou na základe
moΩnosti jej ßirokého vyuΩitia pre poåné plodiny vßetk¥ch druhov.

• Pßenica

• RaΩ

• Ovos

• Jaçmeñ

• Sladovn|cky jaçmeñ

• Repka

• Horçica

• Trávy

• ˇpenát

• Rasca

• Repa

• Hrach

• Sója

• Kukurica

• Slneçnica

• RyΩa (Paddy)

• Biela ryΩa

• Káva

• Kakao

• Araßidy atæ.

Ponúkame poradenstvo a vyprojektovanie
liniek pre vßetky úçely úpravy a odrôd na
základe naßich v¥sledkov v¥skumu a dlho-
roçn¥ch praktick¥ch skúsenost|.

Fazuåa

Fenikel

Kukurica

Proso

Káva

Metlina

Repka
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Cimbria Delta 
séria 120

Je skonßtruovaná v¥luçne pre triedenie
zrn|n podåa ß|rky a hrúbky (zrná a
semená)
• obsahuje 7 modelov so sitovou 

plochou 1 aΩ 24 m2

• v jednom procese vie vytriediø
2 aΩ 6 frakci|

• na základe dlhého prechodu po 
sitách v tvare „Z“ dokáΩe prec|zne 
triediø

Vibraçné dávkovanie 
po celej ß|rke stroja

• má zabudovanú dávkovaciu klapku,
ktorá - v kombinácii s plynulo
regulovateån¥mi otáçkami dávkova-
cieho valca kontroluje dávkované
mnoΩstvo

• premießavaç zabrañuje tvorbe
klenby na vpáde pri åahk¥ch a silne
zneçisten¥ch plodinách – napr. trávy

• je odoln¥ voçi åahk¥m odpadom a
siln¥m neçistotám, ako kamene a
pod.

• má zabudovan¥ odkamienkovaç, 
ktor¥ zabezpeçuje ochranu
dávkovacieho
valca pred poßkoden|m

Dávkovac| valec so zabu-
dovan¥m premießavaçom

• zabezpeçuje plynulú reguláciu prúdu materiálu po
celej ß|rke stroja

• je samoçistiteåné
• podstatne zlepßuje çistenie vzduchom, nakoåko

prúd materiálu vstupuje rovnomerne do
priestoru sania

• je ßetrné pri spracovan| strukov|n, repy a pod.
plod|n

• zabezpeçuje maximálne vyøaΩenie kapacity stroja
• zabrañuje zapchatiu na vpáde s následkom

zbytoçného prerußenia práce a straty çasu
• pri zmene odrody nevyΩaduje Ωiadne çistenie
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Sitové skrine
z preglejky

• sú odolné voçi vode a insektom
• na namáhan¥ch miestach sú vybavené vymeniteån¥mi

sitov¥mi lißtami a vodiacimi plechmi
• zabezpeçujú dlhú Ωivotnosø, nakoåko preglejka lepßie

prij|ma a znáßa vibrácie
• majú menßiu rezonanciu, ço znamená lepßiu pracovnú

kl|mu

Sitá Cimbria Delta 
pre vßetky úçely

• dodávajú sa s okrúhlym, alebo pozd-
æΩnym dierovan|m od 0,3 aΩ do 25,0 mm

• pre ßpeciálne produkty dodávané aj
pletivové sitá

• ßtandartne majú veåmi malú toleranciu, ço
zabezpeçuje n|zke straty pri çisten|

• majú ßtandardnú veåkosø d=800 mm x
ß=1250 mm = 1m2, ço je najçastejßie
pouΩ|vaná veåkosø v programe Cimbria
Delta a ço zase redukuje poçet
potrebn¥ch s|t.

Rám s guliçkami
• zabezpeçuje efekt|vne çistenie s|t pomocou gumov¥ch guliçiek
• zaruçuje çistiaci efekt aj pri extrémne n|zkych teplotách,

nakoåko guliçky sú vyrobené z obzvláßø vhodného materiálu
• sú z jedného kusa, ç|m sa mimo iného zabrañuje semenám

prilepiø sa na ich povrch (samoçistiace)
• sú umiestnené priamo v sitovej skrini, ço umoΩñuje r¥chlu

v¥menu s|t bez demontáΩe guliçkového rámu.



Cimbria Delta 
séria 110

V porovnan| so sériou 120 je navyße
vybavená efekt|vnym aspiraçn¥m
systémom na vpáde a v¥pade, ço
predstavuje minimum pri kvalitat|v-
nom çisten| strukov|n, osiva a sladov-
n|ckeho jaçmeña.

Aspiraçné systémy 
na vpáde a v¥pade

• sú zabudované ako samostatné systémy, ço
garantuje presné a nezávislé çistenie
vzduchom.

• vytrieæuje åahké çiastoçky eßte predt¥m,
ako sa materiál dostane na sito

• zlepßuje efekt çistenia sitami a zvyßuje
v¥kon

• zabezpeçuje vysokú çistotu materiálu
odsávan|m åahk¥ch çiastoçiek, ako napr.
prázdne a åahké semená, çasti ßupiek, prach
a pod. poças v¥padu materiálu cez vzdu-
chové sito

Alternat|vny 
aspiraçn¥ systém 
na vpáde a v¥pade

• je zabudovateån¥ ako nezávisl¥
recirkulaçn¥ systém

• redukuje spotrebu externého
vzduchu na 20% v porovnan| s
tradiçn¥m systémom

• væaka malému v¥stupu vzduchu
môΩe byø napojen¥ na jestvujúci
systém centrálneho odsávania

• redukuje stavebné a
prevádzkové náklady na
aßpiráciu 

• zniΩuje spotrebu energie
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Vyberanie åahkého odpadu ßnekom

• zabezpeçuje kontinuálne vyberanie prachu a
åahk¥ch odpadov zo vzduchového systému
pomocou ßnekov

• v¥pady vybavené prstov¥mi klapkami, ktoré
umoΩñujú v¥pad odpadov bez vniknutia
faloßného vzduchu a t¥m optimálne odluçovanie
prachu v expanznej komore

Systém excentra s vyváΩen|m hmoty
• je vybaven¥ protizávaΩ|m, ç|m sa dosahuje pokojn¥ chod
• vyznaçuje sa minimálnym zaøaΩen|m budov a oceåov¥ch

konßtrukci|
• je vybaven¥ s veåmi siln¥mi loΩiskami
• zabezpeçuje maximálne vyuΩitie efektu çistenia s|t na

základe presne nastavenej dåΩky zdvihu a otáçok

Zmena toku materiálu

• umoΩñuje mnoΩstvo rozdielnych
prechodov materiálu cez stroj, ktoré sa
môΩu orientovaø podåa v¥konu, odrody,
poçet frakci| a pod.

• je vybaven¥ aΩ 6 rozliçn¥mi vodiacimi
plechmi, ktoré sú zabudované v stroji

• zabezpeçuje vysokú çistotu materiálu s
minimálnou stratou

• dá sa åahko realizovaø vytiahnut|m a
zasunut|m v¥padov¥ch Ωåabov a
v¥berom potrebn¥ch s|t.



Cimbria Delta séria 100

V porovnan| so sériou 120 a 110 je vybavená
vysoko efekt|vnym triediacim s túpajúcim vzduchom.
Çistiace stroje Cimbria Delta Super zabezpeçujú
najvyßßiu moΩnú schopnosø v¥konu a çistoty pri
çisten| vßetk¥ch druhov obilov|n, strukov|n, ale aj
záhradn¥ch a kvetinov¥ch semien, tráv a pod.

Systém triediaceho stúpajúceho vzduchu

• dosahuje pomocou dvoch prieç-
nych ventilátorov s obojstran-
n¥m nasávan|m a vodiacimi
plechmi vo vzduchovom kanáli-
vo vzøahu k r¥chlosti a tlaku-
rovnomern¥ vzduchov¥ prúd,
ktor¥ prechádza materiálom na
v¥pade zo stroja

• zabezpeçuje silné a úplné
prefukovanie materiálu, ç¥m sa
dosahuje efekt|vne odstraño-
vanie åahß|ch semien, ßupiek,
slamy a prachu

• jeho ventilátory sú vybavené
ßpeciálnym tvarom lopatiek,
ktoré zniΩujú hluçnosø

• zmenou otáçok ventilátora
dosahuje plynulú reguláciu
mnoΩstva vzduchu Kanál stúpajúceho vzduchu

• vytrieæuje åahké zrná v nastaviteånej
expanznej komore

• odvádza prúdom vzduchu ßupky, prach
a pod.

• pre ßpeciálne úçely môΩe byø dodávan¥
s extra zväçßenou expanznou komorou
a centrálnym v¥padom
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Jednoduchá obsluha

• vßetky obsluΩné prvky sa
dajú nastaviø do pracovnej
v¥ßky

• vßetky prvky sú vybavené
stupnicou, ktorá umoΩñuje
rychlé a isté spätné
nastavenie

• vßetky ovládacie prvky sú
umiestnené na tej istej
strane, ako v¥pady

• ßtandartne sú ovládacie
prvky a v¥pady na pravej
strane stroja v smere od
vpádu stroja

• na poΩiadanie môΩu byø
dodávané v åavom vyhoto-
ven|

Sito stúpajúceho vzduchu

• má za úlohu usmerniø na sitách
vyçisten¥ materiál k prúdu vzduchu,
ktor¥m sú unáßané åahké çastice

• zabezpeçuje, aby materiál prißiel do
styku s prúdom vzduchu na ço
najväçßej ploche 

• je vybaven¥ v¥ßkovo nastaviteån¥m
aßpiraçn¥m lievikom, ktor¥ zabrañuje
vstupu faloßného vzduchu a optimali-
zuje unáßanie åahk¥ch çast|c

• v spojen| s odsávac|m kanálom, ktor¥
má po celej ß|rke kontrolné okienko,
podstatne uåahçuje jemné nastavenie

V¥sledn¥ produkt 
najvyßßej kvality

• zreteåne ilustruje rozdiel
medzi vyçisten¥m materiálom
a vytrieden¥m åahk¥m
materiálom zo stúpajúceho
vzduchu

• çasto redukuje poΩiadavky na
v¥kon çistiacich strojov



1 Vpád

2 Premießavaç

3 PruΩinová dávkovacia klapka

4 Aßpiraçn¥ systém na vpáde

5 Sito

6 Sitová skriña - pohon excentrom 

7 Aßpiraçn¥ systém na v¥pade

8 Triediaci stúpajúci vzduch

9 V¥pad çistého tovaru, 2. kvalita

10 Expanzné komory

Triediaci stroj 
Cimbria Delta séria 120

Çistiaci stroj 
Cimbria Delta séria 110

Çistiaci stroj Cimbria 
Delta Super séria 100
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101 0.96 m2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.08 0.1 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04

102 3 m2 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 0.5 0.4 2.0 1.0 1.2 2.0 1.2

104 7 m2 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0 0.75 4.0 2.0 2.5 4.0 2.5

105 10 m2 7.5 7.5 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 1.6 1.6 6.0 3.0 3.5 6.0 3.5

106 15 m2 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 2.2 1.8 9.0 4.5 5.0 9.0 5.0

107 18 m2 20.0 20.0 16.0 16.0 12.0 16.0 16.0 16.0 3.5 3.0 16.0 8.0 9.0 16.0 9.0

108 24 m2 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 20.0 20.0 20.0 5.0 4.0 20.0 10.0 11.0 20.0 11.0

111 0.96 m2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.08 0.1 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04

112 3 m2 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 0.5 0.4 2.0 1.0 1.2 2.0 1.2

114 7 m2 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0 0.75 4.0 2.0 2.5 4.0 2.5

115 10 m2 7.5 7.5 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 1.6 1.3 6.0 3.0 3.5 6.0 3.5

116 15 m2 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 2.2 1.8 9.0 4.5 4.0 9.0 5.0

117 18 m2 20.0 20.0 16.0 16.0 12.0 16.0 16.0 16.0 3.5 3.0 16.0 8.0 9.0 16.0 9.0

118 24 m2 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 20.0 20.0 20.0 5.0 4.0 20.0 10.0 11.0 20.0 11.0

121 0.96 m2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.08 0.1 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04

124 7 m2 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0 0.75 4.0 2.0 2.5 4.0 2.5

125 10 m2 7.5 7.5 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 1.6 1.6 6.0 3.0 3.5 6.0 3.5

126 15 m2 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 2.2 1.8 9.0 4.5 5.0 9.0 5.0

127 18 m2 20.0 20.0 16.0 16.0 12.0 16.0 16.0 16.0 3.5 3.0 16.0 8.0 9.0 16.0 9.0

128 24 m2 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 20.0 20.0 20.0 5.0 4.0 20.0 10.0 11.0 20.0 11.0
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Obiloviny Strukoviny Iné produkty

Vßetky v¥kony sú udávané v tonách za hodinu
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A/S Cimbria

Cimbria House - Boks 40

7700  Thisted

Denmark

Telefon (+45) 96 17 90 00

Fax (+45) 96 17 90 99

http://www.cimbria.com

E-mail: holding@cimbria.com

Cimbria Slovakia / Ingotto

Podunajskª 25

SK - 821 06 Bratislava

Slovakia

Tel +421 07 45257422

+421 07 45259058

Fax +421 07 45257423

E-mail: ingotto@ingotto.sk

Cimbria Manufacturing A/S

Faartoftvej 22

7700  Thisted

Denmark

Telefon (+45) 96 17 90 00

Fax (+45) 96 17 90 99

E-mail: manufacturing@cimbria.com
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