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Odosinkovač DELTA 184 

Odosinkovač Cimbria typ Delta 184 je špeciálne určený na 
ošetrovane sladovníckeho jačmeňa, osív a všetkých 
ostatných druhov semien. Odosinkovač Cimbria sa používa 
hlavne na odosinkovanie  jačmeňa, delenie viacklíčkových 
semien  repy a povrchové leštenie obilnín a zeleninových 
semien, čím sa zlepšuje ich vzhľad a zvyšuje špecifická  
hmotnosť. 

Umiestnenie odosinkovača v prípade rozdeľovania 
viacklíčkových semien značne zlepšuje výkon nasledujúcich 
čistiacich strojov. Odosinkovanie sa zvyčajne vykonáva pred 
čistením za účelom zvýšenia kvality obilia alebo osiva ako aj 
požadovanej kvality finálneho produktu.  

Odosinkovač model 184 pozostáva z úplne uzavretého 
oceľového krytu s otvorom  vybaveným bezpečnostným 
spínačom. Pozdĺžna rýchlo sa otáčajúca hriadeľ je vybavená 
oceľovými tyčkami, ktoré prechodom cez materiál „obíjajú 
osinky“ a leštia ho.  
Počet otáčok  hriadeľa a medzera medzi tyčkami a plášťom 
je presne vypočítaná, čím sa zaručuje dosiahnutie jemného, 
ale kvalitného spracovania.  
Vypúšťací uzáver svojou polohou otvorenia reguluje rýchlosť 
prechodu materiálu cez stroj, čím určuje stupeň spracovania 
materiálu. 

Obr. 1 : Rozmery 

 

 

 

1. Vpád: Q-20 
2. Otočný hriadeľ 
3. Oceľové tyčky 
4. Uzáver s kefkou (štandardne ozubená tyč a pastorok) 
5. Výpad 
6. Servisný otvor 
7. Samostatný vpád na prechod materiálu bez opracovania  
Môže byť dodaný s vnútorným vytvrdeným opláštením 
Hardox  

Technické údaje Typ 184 

Výkon  

Predčistenie 30-60 t/h 
Sladovnícky jačmeň 10-25 t/h 
Osivo 5-20 t/h 

Rozmery  

Výška 560 mm 
Výška s rámom 661 mm 
Dĺžka 1500 mm 

Dĺžka s rámom a motorom 1520 mm 
Šírka 486 mm 
Šírka s rámom a motorom 994 mm 

Hmotnosť 190 kg 
Hmotnosť s rámom bez motora 228 kg 

Hmotnosť s rámom a motorom  

V závislosti na veľkosti motora - od 5.5 do 18.5 kW 
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Zastúpenie v SR :    Výrobca : 
INGOTTO, spol. s.r.o   Cimbria Manufacturing A/S 
Podunajská 25, 821 06 Bratislava   Dánsko 

 


