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CIMBRIA.COM

ÖMLESZTETT SZÁRAZ TERMÉNYEK
KÍMÉLETES FÜGGŐLEGES SZÁLLÍTÁSA
Cimbria az egyike a világ vezető ipari és
mezőgazdasági szállítóeszköz gyártóinak.

A Cimbria serleges felvonó világszerte értékesíti, mint egyedi
berendezést, vagy egy teljes megoldás részeként, ahol kulcs
fontosságú gépekhez kapcsolódik, hogy egy tökéletesen
működőŐ ipari üzemet alkossanak.

A serleges felvonó kiemelkedik nagyfokú megbízhatóságával,
biztonságos üzemeltetésével, alacsony energia
felhasználásával, amikor a kapacitásokat hasonlítjuk.

IDEÁLIS MEGOLDÁS
A SZÁRAZ 
ÖMLESZTETT
ANYAGOK
FÜGGŐLEGES
SZÁLLÍTÁSÁRA



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.

•

•

•

•

CIMBRIA  |  SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK | SERLEGES FELVONÓ  |   3   | 

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS
A moduláris felépítés azt jelenti, hogy azt a megoldást kapja ami 
megfelel az Ön felhasználási területének, valamint olyan szintű 
rugalmasságot, amely lehetővé teszi a módosítások és javítások 
kivitelezését a szállítási folyamat minimális megzavarásával. Ez nem 
csak a fenntartási költséget csökkenti, hanem minimálisra csökkenti a 
termeléskiesést.

FORMA ÉS FUNKCIÓ
Optimális tervezés és kivitelezés teszi a serleges felvonót egy 
biztonságos és megbízható megoldássá. A modell változatok 
kombinálva a széleskörűtartozék skálával megfelelnek a vevői 
elvárásoknak, mialatt egyidőben teljesülnek a különböző irányelvek 
az egészség- és munkavédelem területén.

TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Nagy hangsúlyt helyezünk a megfelelő tanácsadásra az Ügyfeleink 
részére, így ki tudják választani a megfelelő megoldást mind műszaki 
mind pénzügyi szempontból együttműködve a Cimbriával. Vevőink 
biztosak lehetnek, hogy a termék alaposan tesztelt és dokumentált, 
továbbá minden alap alkatrészt tartunk raktáron, amely azt jelenti, 
hogy gyors és hatékony szervizt tudunk biztosítani.

A serleges felvonókat moduláris rendszerben gyártják és az igényelt 
hosszban tudjuk szállítani választható kiegészítőkkel pl. különböző 
serlegek vagy hevederek, porelszívás, robbanó panel, pódium stb.

MEGFELELÉS AZ IGÉNYEKNEK ÉS AZ ELVÁRÁSOKNAK

A Cimbria serleges felvonó ideális az ömlesztett száraz anyagok 
függőleges szállítására pl. gabona, pellet és porszerű anyagok. 
Magas kopásállóságú kültérben és beltérben egyaránt haszná 
ható. Számos modell és méret áll rendelkezésre a szállítandó 
anyag és az igényelt kapacitás függvényében.

ÁSVÁNYOK

GRANU-
LÁTUMOK

FEHÉR
RIZS

GABONA

PELLET

MŰTRÁGYA

FAFORGÁCS

PORSZERŰ 
ANYAGOKKUKORICA

NAPRA-
FORGÓ

VETŐMAG
ZÖLD
KÁVÉ

PÉLDÁK SZÁLLÍTHATÓ ANYAGOKRA
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A Cimbria serleges felvonó a szállítandó termékek széles körű 
skálájára tervezett, hogy megfeleljen a különböző anyagoknak 
és feladatoknak, számos alaptulajdonsággal rendelkezik. Az 
alapfelszereltség lehet horganyzott vagy festett acéllemez, 
antisztatikus heveder, önhordó konstrukció 30 méterig, PEHD 
vagy keményített kopó lemez a felvonó fejben és a ki-/be 
ömlőben, a meghajtó rész feltűzhető tengelyes hajtóművel, 
motorok és hajtóművek elismert beszállítóktól az IE2 és IE3 
energiaosztályban.

Cimbria serleges felvonó különböző serlegekkel készül. Az optimális 
méterenkénti serlegszám, és a heveder sebesség a különböző 
anyagok és a kapacitás függvényében kerül meghatározásra.
A felvonó fej egy csavarozott konstrukció, felszerelve egy ipari 
körülményeknek megfelelő hajtóművel, mely fel van szerelve ipari 
minőségű golyós csapággyal. A felvonó számos kiegészítővel 
rendelhető.

FELVONÓ FEJ
• cserélhető koptatólemezzel szerelt, ami 

minimálisra csökkenti a kopást
• feltűzhető hajtóműves motor, amelybe 

beépítésre került a visszaforgásgátló, amely 
megakadályozza a veszélyes helyzetet egy 
esetleges megállás során

• a kifolyás a Cimbria Q surrantó cső 
rendszerhez tartozik

• a kifolyás forgatható, így a leadás 38 fokban 
vagy függőlegesen lefelé történhet.

FELVONÓ SZÁRAK
• könnyen összeállíthatók egy speciális 

bilinccsel, mely egy tartós konstrukciót 
eredményez

• teljes hosszában levehető ajtóval van 
felszerelve, mely a szervizelésnél, az 
ellenőrzésnél és a heveder illetve a serlegek 
szerelésénél fontos

• szabványhosszúságban kapható, de a 
magasságbeállító egység segítségével 
könnyen elérhető a pontos magasság.

FELVONÓ LÁB
• befolyó tölcsérrel szerelve, az egyedi Cimbria 

Q-surrantó cső rendszerhez
• tisztítóajtó a gyors fajtaváltáshoz
• hevederfeszítővel felszerelt, könnyen 

hozzáférhető a felvonóláb tetején
• domború feszítő henger biztosítja a közép-

pontos hevederfutást.

SERLEGES FELVONÓ FELÉPÍTÉSE
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FELVONÓ HEVEDER
• többféle típusban és minőségben 

kapható
• antisztatikus
• ellenálló zsírral és olajjal szemben
• élelmiszeripari kivitel
• a mindennapi munka során fellépőnél 

10-szer nagyobb húzószilárdsággal 
rendelkezik.

FELVONÓ SERLEGEK
• készülhet acélból, rozsdamentes 

acélból és műanyagból
• olyan távolságra helyezkednek 

el egymástól, hogy a serlegek 
hatékonyan betölthetők legyenek és 
nagy teljesítménnyel biztosítják az 
anyagok megfelelő továbbítását.

MODULÁRIS
RENDSZER AZ
IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐEN

PORELSZÍVÁS
• adapter a porelszíváshoz, alkalmas a 

központi elszívó rendszerhez történő 
csatlakoztatáshoz.

TARTOZÉKOK ÉS TULAJDONSÁGOK
• heveder félrefutás érzékelő
• forgásérzékelő
• robbanó panel
• ATEX kivitelben is elérhető
• gumi bevonat a meghajtódobon
• elszívás kapcsolat
• szimpla vagy dupla pódium.
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KAPACITÁS ÉS MODELLEK

● alacsony kapacitás
● peremes csapágy
● horganyzott kivitel
● PEHD1000 kopólemez

● magas kapacitás
● peremes csapágy(EE14)
● állványos csapágy (EE18 - EE24)
● PEHD1000 kopólemez
● tűzihorganyzott kivitel 

● közepes kapacitás
● peremes csapágy
● horganyzott kivitel
● PEHD1000 kopólemez

● magas kapacitás
● peremes csapágy
● erősített kopólemez
● tűzihorganyzott kivitel

● közepes kapacitás
● megerősített fedéllel, állványos csapággyal
● tűzihorganyzott kivitel
● hardox kopólemez

TÍPUS ECL, EDL, EELTÍPUS EC

TÍPUS ED TÍPUS EH

TÍPUS ED TÍPUS EF

● alacsony sebességű felvonó (heveder sebesség 0,93 m/perc.)
● peremes csapágy
● kíméletes leadás az anyagsérülés megelőzéséért

Kapacitás [m3/h] Kapacitás [m3/h]

Kapacitás [m3/h] Kapacitás [m3/h]

Kapacitás [m3/h] Kapacitás [m3/h]
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ELŐNYÖK

TAPASZTALT ÉS MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ
● átfogó dokumentáció
● magas ipari minőség
● sokéves tapasztalat
● helyi képviselet 60 országban
● számos üzembe helyezés világ szerte
● lehet önálló berendezés vagy kulcsrakész üzem része

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS
● A sérült, elhasználódott részek könnyű és gyors cseréje, a 

serleges felvonó szétszerelése nélkül
● könnyű összeszerelés
● megbízható működés
● minimális karbantartás
● alacsony energia felhasználás
● minimális leállási idő= maximum profit a végfelhasználónak

ÁTFOGÓ TERMÉKPROGRAM
● ipari és mezőgazdasági ömlesztett anyagok széles skálájának 

kezelése
● testre szabott megoldások a vevői követelményeknek megfelelően
● a csere alkatrészek gyors szállítása
● alap alkatrészek raktáron
● a kiegészítők kiterjedt skálája minden alkalmazásra
● az ATEX irányelvnek való teljes megfelelés
● az új termékek és megoldások folyamatos fejlesztése



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

09
.1

4

A/S CIMBRIA
Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
unigrain@cimbria.com

CHH MŰSZAKI KFT
9027 Győr, Körtefa u. 4.
Ipari Park
HUNGARY 
Tel/Fax.: +36 96 527 357  
info@chh.hu
www.chh.hu

SERLEGES
FELVONÓ


