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CIMBRIA, A FEJLETT SZÁRÍTÁSI

TECHNOLÓGIA VEZETŐ GYÁRTÓJA
Az elmúlt hat évtizedben hozzávetőlegesen 4000 szárítótelep került 

leszállításra és üzembe helyezésre szerte a világon. A Cimbria így 

nagy tapasztalatra tett szert a berendezések és 

folyamatellenőrzések tervezése, fejlesztése és gyártása során, a 

különböző, szemestermények, gabona és vetőmag

szárítási feladataiban.

Az elméleti tudés és gyakorlati tapasztalat együtt a körültekintő kísérletezéssel 

és teszttel biztosítják, a tökéletes szárítási folyamatot, beleértve a 

termékvédelmet, a kezelő biztonságát, a környezet 

védelmét és a gazdaságos üzemeltetést. Mindezek együttesen tették 

a Cimbriát világszerte a terményszárítók megbízható és kedvelt 

gyártójává.

CIMBRIA.COM



CIMBRIA  |  SZÁRÍTÓK  |  ECO-MASTER® SZÁRÍTÓ  |   3   | 

A Cimbriának óriási tapasztalata van világszerte az osztályozott

termények szárításában és kondícionálásában. Egy Cimbria

szárító biztos befektetés, amelyen Ön különböző terményeket

száríthat ugyanazon a telephelyen.

• BÚZA

• ROZS

•  ZAB

•  ÁRPA

•  MALÁTA

•  REPCEMAG

•  BORSÓ

•  KUKORICA

•  NAPRAFORGÓ

•  SZÓJABAB

•  RIZS

•  HÁNTOLATLAN RIZS

•  ELŐFŐZÖTT RIZS

•  KAKAÓBAB

•  MOGYORÓ

ECO-MASTER®

•  A Cimbria új generációs szárítóinak védjegye, a szárítókról 

alkotott hatalmas tudás és tapasztalat, valamint a termények 

széles választéka, egyesítve a környezet iránti szívből 

jövő elköteleződéssel, termék és vásárló igényeinek 

kielégítésével, egy teljesen ellenőrzött, homogén és 

gazdaságos szárítási folyamatot eredményez. A minőség és 

a teljesítmény garantált, a befektetés gyors megtérülést hoz, 

a lehető legkisebb hatást gyakorolva a bennünket körülvevő 

környezetre, valamint a világ energia felhasználására.

•  Ezen szárítók egyesítik a modern technológiát, tökéletesítve 

a jól ismert, magas színvonalú, kevert áramú Cimbria 

szárítókkal. Porleválasztó, elszívó ventilátorokat tartalmaz, 

így akár 15%-os fűtőérték és 45%-os elektromos áram 

megtakarítása lehetséges.

•  Az élelmiszer és tápanyag előállítás modern ágazatát 

képviseli.

•  A legutolsó, aktuális EU törvények szerint tervezve, előállítva 

és dokumentálva.

A szárítási feladatok sokszínűségéhez megfelelő

szárítókat kínálunk, kutatásaink és

sok éves gyakorlati tapasztalataink alapján.

VILÁGRA SZÓLÓ TAPASZTALATOK

KÁVÉ

REPCE

KUKORICA ÁRPA

SZÓJA-
BAB

FEHÉR
RIZS

NAPRA-
FORGÓ
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HATÉKONYSÁGRA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGRA TERVEZVE

A tisztítás és vizsgálat a kb. 

2,5 m osztással elhelyezkedő 

pódiumoknak köszönhetően 

nagyon könnyű.

A szárítási szezon általában rövid és intenzív, a különböző

szárítási feladatok kulcstényezője, a kényes termények szárítási

feladatainak osztályozása, pl.: maláta és árpa, valamint a magas

víztartalom eltávolítása extrém klimatikus feltételek mellett,

pl. a kukorica szárítása folyamatos üzemű szárítót igényel,

mely a sokoldalúság magas szintjét nyújtja, már bizonyított

technológiával kiegészítve.

A Cimbria ECO-Master® szárító családot az ipari felhasználó

nagyobb igényeinek megfelelően alakították ki, mely

az alábbi intelligens beépítési megoldásokat kínálja:

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS ÉS 
ÁLLAPOTELLENŐRZÉS
ECO-Master® szárítókat számos meleg- és hideg levegő

csatornával tervezték, így a kritikus helyek vizsgálata és tisztítása

is könnyű, gyors és biztonságos, pl.: gázégő, légcsatorna.

Ezeket a központilag, megfelelő módon elhelyezett pódiumokról,

a külső létrákon lehet megközelíteni.

Az elszívó ventilátorok közvetlenül az 

elszívó levegő tér fölé vannak szerelve

egy zárt házba, így megóvják a 

ventilátorokat az időjárástól, valamint

könnyű kezelhetőséget biztosítanak.

Hangtompítók opcionálisan rendelhetőek 

és szintén teljesen beépíthetőek.
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ZÁRT VENTILÁTORHÁZ
A környezetvédelem erős meghatározója az

ECO-Master® szárítóknak. Nemcsak a Cimbria által bizonyítottan

alacsony porkibocsátást nyújtja, de a ventilátor rendszer, mely

teljesen zárt és a szárító része, ezáltal a hangkibocsátás szintje

alacsony, így a ventilátorok nehéz klimatikus körülmények között

is jól működnek.

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS
Az ECO-Master ®család 7 standard méretből és 3 különböző

szélességből áll, így a szárítás teljesítménye 25 - 275 t/óra

közötti széles skálán mozog.

Alapesetben ECO-Master® 2 mm vastag horganyzott lemezekből

készül (EN 10346:S250GD+Z275 MA) és tüzihorganyzott

prolok segítik elő a megtámasztást.

Az ECO-Master® készülhet az EU élelmiszeripari törvényeinek

megfelelő módon is, ebben az esetben a szárító elemeit

rozsdamentes acélból állítják elő (EN 10088-2

X5CrNi18-10).

Azonban az ECO-Master® szárító minden anyaggal érintkező

eleme készülhet speciális kopásállóságú DOCOL 1200 acélból,

ha erősen koptató, durva anyagra használják.

Zárt ventilátorház bejárattal a külső, 

központilag elhelyezett pódiumról

létrával és ajtóval, belső pódiumok mindkét, 

meleg- és hideg levegő oldal számára.

Önzáró esővédő fedelek és tető a ventilátorházat szárazon tartják 

és csökkentik a kibocsátott zaj szintjét a környezet számára.

Általában minden ECO-Master® szárító

horganyzott acélból készül, tüzihorgany-

zott prolokkal.

ECO-Master® szárítók moduláris 

szerkezetűek, 7 méretben, 3 különböző 

szélességük lehet. Az alábbi képen egy 

szimpla torony látható, amely 3.3 m széles.
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A Cimbria nagy hangsúlyt fektet a természet korlátozott 

erőforrásainak megóvására, ezért az ECO-Master®  szárítók

fejlesztése során különös gyelmet fordítottak az energiafogyasztás

további optimalizálására, valamint az alacsony porkibocsátás

szintjére, ahogy már a Cimbria Ciklofan technológiából ismert,

mely már évtizedek óta használatban van.

Továbbá, a hűvösebb területeken termesztett termények megemel-

kedett száma későbbi és hosszabb szárítási periódust

eredményez, az energiafelhasználás során, a forró levegő

újrafelhasználásával - potenciálisan +15% hőenergiát spórolunk 

meg.

Végül, a forma és a funkció kézből kézbe adásával, kielégítő 

megoldást alkottunk mindkét igényre, a szabadon áramló 

terményekhez egy sokoldalú szárítóval, ugyanakkor maximális 

odagyelést a környezetvédelemre.

ECO-Master® szárítók a jövő számára alternatív megoldást 

jelentenek a nagy teljesítményű szárításhoz, alacsony 

környezeti ráhatással.

A szárító/hűtő szekciókat általában

2 mm-es horganyzott lemezből gyártják,

kúp formájú légcsatornákkal, így 

biztosítva a homogén levegő és gabona 

eloszlást, ami a jó minőség előeltétele, nem

kívánatos energiaveszteség nélkül.

Az ECO-Master® 3.3, 6.6, 9.9 m

szélességben készül, alkalmazkodva

a széles teljesítmény palettához.

(10. oldal diagram)

GÁZÉGŐ

GÁZRÁMPA

SZÁRÍTÓ/HŰTŐ

SZEKCIÓK

Egy teljesen moduláló gázégősor

ECO-Master® szárítóra méretezve, be- 

fúvó ventilátorokkal felszerelve a szárító

levegőhöz, a gabona számára egyenletes

szárítási levegőt biztosít, így megfelelő

rugalmasságot tesz lehetővé a szárítási

levegő megválasztásában, 1-10-ig

tartó értékskálán mozogva. Valamint a

környezeti levegőben történt változást

is problémamentesen kezeli, jobban

hasznosítja az ECO-Master® szárítót és a 

befektetés gyorsabban megtérül.

A gázrámpa a forró

levegő térben helyezkedik el, az égősor

alatt, így könnyen elérhető szerviz és

kezelés esetén.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A MAGKEZELÉSBEN

ECO-MASTER®  

KÖRNYEZETBARÁT

SZÁRÍTÓ
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HŐVISSZAFORGATÁS

VENTILÁTORHÁZ

PORCSIGA

ÜRÍTŐ SZEKCIÓ
Az ECO-Master szárítók ürítő szekcióit®

nagy nyílású szektor szelepekkel 

tervezték, hogy a termék kiürítése gyors 

és egységes legyen, továbbá lehetővé 

teszi a nagy méretű idegen anyagok 

sérülésmentes kiürülését az ürítő 

szekcióba.

Az ürítő szekció kis számú mozgó 

alkatrészt tartalmaz, ezek pneumatikus 

vezérlésűek.

Megfelelő ürítési magasságban 

elhelyezett porcsiga biztosítja, hogy a 

szárító oszlopból beszívódó por és könnyű 

szemek automatikusan kiürüljenek a 

szárítóból, további felhasználásra.

Más esetben, ha így kívánatos, az 

elszívott anyag visszakerülhet a szárított

gabonához.

Az ECO-Master® szárítókat minden

esetben felszerelik beépített szárító levegő 

recirkulációs rendszerrel, axiál ventilátorok 

visszavezetik a levegőt az alsó szinten 

található szárító és hűtő szekciókból és 

belekeverik azt az elsődleges szárító

levegőbe, melyet a gázégősor állít elő.

A klimatikus feltételektől és szárítási

feladatoktól függően, 15% energiamegta-

karítás érhető el.

Teljesen zárt ventilátorház önzáró 

esővédőfedelekkel alacsony zajszintet 

és minimális szervizigényt produkál. A 

porkibocsátás szintjét egy bejegyzett, 

független intézet ellenőrizte, ami rendkívül 

alacsony, azonban nagyban függ a 

bejövő gabona minőségétől.
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FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLŐRENDSZER

A FELHALMOZOTT TAPASZTALAT 
BIZTONSÁGOT ÉS ELLENŐRZÖTT 
SZÁRÍTÁSI FOLYAMATOT EREDMÉNYEZ
Az ECO-Master® szárítókat magas szintre fejlesztett, 

felhasználóbarát vezérlő rendszerrel szállítjuk, mely teljeskörű 

tájékoztatást nyújt a szárító állapotáról, valamint gyors áttekintést 

a főbb szárítási adatokról, (pl. szárító levegő hőmérséklete, gabona 

hőmérséklete, ventilátorok beállítása és a szárító általános 

teljesítménye).

Csak néhány kattintás a képernyőn, s a kezelő minden lényeges 

adatot megtalál az ECO-Master   ® szárítón, úgy mint:

•  10 különböző szárítási recept beállítása.

•  Szárítási naplózás, minden hőmérsékletre, 20 órára 

visszamenőleg.

•  Riasztógomb, a leállás okainak részletezése.

•  Szárítási táblázat, tekintettel a szárítási levegő 

hőmérsékletére.

•  Szoftver az Online internetkapcsolathoz a Cimbriával, 

a legkedvezőbb karbantartáshoz.

CIMBRIA VEZÉRLŐ PANEL

A CIMBRIA VÁLLALÁSA
A szárítót teljes elektromos rendszerrel látjuk el a beépítés

során, mely tartalmazza: a főkapcsolót, vészleállító gombot,

automata megszakítót, frekvenciaváltókat minden ventilátorhoz,

továbbá PLC-t. Az összes szoftverrel előre feltöltjük, specikáljuk

és teszteljük. A Cimbria nem csupán az összes hardvert

nyújtja, hanem teljes megoldást az optimális folyamatellenőrzésre,

bizonyítottan alacsony porkibocsátás mellett, melynek környezetre

gyakorolt hatása minimális.

FOLYAMATIRÁNYÍTÁS:

 Választható extrák:

•  DCS – ürítés ellenőrző rendszer.

•  Félautomata ellenőrző rendszer: egységes nedvességtar-

talom a szárított terményben.

•  Hiba esetén SMS küldési lehetőség a kezelő részére.

•  OPC kapcsolat távműködtetéshez.
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A KÍMÉLETES MAGKEZELÉS

AZ ÖN DÖNTÉSÉVEL KEZDŐDIK….
A Cimbria egyedi igényekre szabott megoldásokat tervez,

fejleszt, gyárt és épít, legyen szó akár egyedi gépekről,

teljes feldolgozó sorról, vagy nagy, kulcsrakész,

teljesen automatizált és folyamatirányítási rendszerrel

felépített üzemről.

során szükséges lehet.

MINDEN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZZEL
ELLÁTJUK ÖNT, MELY AZ INSTALLÁCIÓ
SORÁN SZÜKSÉGES LEHET:

•  3D-s rajzokat

•  Alapozási rajzokat

•  3D megjelenítőt és felhasználói kézikönyvet

•  Előre csomagolt modulokat, a gyors szerelés érdekében

A sikeres megvalósítás és a hosszú éveken keresztül, tartósan

megbízható működés az ECO-Master®  szárítók esetében nagyon 

fontos.

Az ECO-Master® szárítókat mindig egy Cimbria szakember helyezi 

üzembe, aki egy zökkenőmentes felületet hoz létre a mechanikus 

és elektromos eszközök között.

EZEK A SZOLGÁLTATÁSOK 
TARTALMAZZÁK:

•  Mechanikus eszközök ellenőrzését

•  Minden szint- és hőérzékelő stb. szenzor On/Off tesztjét

•  Gázégő ellenőrzését

•  Oktatást a kezelők részére, pl.: hiba feltárását és javítását
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SZIMPLA SZÁRÍTÓTORONY

1. Fűtés*) Energia**) 2. Fűtés*) Energia**) 3. Fűtés*) Energia**) 4. Fűtés*) Energia**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

CMG-14R 11.5 2,523 47 22 1,640 46 13 1,290 45 7 1,120 44

CMG-18R 15.5 3,387 59 31 2,296 57 18 1,806 57 10 1,568 56

CMG-22R 18.5 4,011 70 39 2,952 69 23 2,322 67 13 1,904 67

CMG-26R 22.0 4,824 77 46 3,444 73 27 2,709 72 16 2,352 71

CMG-30R 26.0 5,750 100 53 3,936 97 32 3,225 96 19 2,688 95

CMG-34R 29.2 6,505 115 61 4,592 111 37 3,612 110 22 3,136 109

CMG-38R 32.0 7,353 122 68 5,084 118 41 4,128 117 24 3,472 116

DUPLA SZÁRÍTÓTORONY

1. Fűtés*) Energia**) 2. Fűtés*) Energia**) 3. Fűtés*) Energia**) 4. Fűtés*) Energia**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

DMG-14R 23.0 5,050 92 44 3,280 89 26 2,580 88 14 2,240 87

DMG-18R 31.0 6,774 115 62 4,592 112 36 3,612 111 20 3,136 110

DMG-22R 39.0 8,022 139 78 5,904 136 46 4,644 133 26 3,808 132

DMG-26R 44.0 9,648 148 92 6,888 143 54 5,418 141 32 4,704 140

DMG-30R 52.0 11,500 196 106 7,872 190 64 6,450 189 38 5,376 187

DMG-34R 58.4 13,010 227 122 9,184 220 74 7,224 217 44 6,272 216

DMG-38R 64.0 14,706 244 136 10,168 236 82 8,256 234 48 6,944 231

TRIPLA SZÁRÍTÓTORONY

1. Fűtés*) Energia**) 2. Fűtés*) Energia**) 3. Fűtés*) Energia**) 4. Fűtés*) Energia**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

EMG-14R 34.5 7,575 135 66 4,920 132 39 3,870 130 21 3,360 129

EMG-18R 46.5 10,161 172 93 6,888 168 54 5,418 165 30 4,704 164

EMG-22R 58.5 12,033 204 117 8,856 201 69 6,966 200 39 5,712 197

EMG-26R 66.0 14,472 219 138 10,332 214 81 8,127 212 48 7,056 210

EMG-30R 78.0 17,250 293 159 11,808 284 96 9,675 283 57 8,064 281

EMG-34R 87.6 19,519 339 183 13,776 330 111 10,836 325 66 9,408 325

EMG-38R 96.0 22,059 360 204 15,252 354 123 12,384 351 72 10,416 346

*) Hőfelhasználási igény **) Beépített motor teljesítménye

A TELJESÍTMÉNY ÉS AZ 
ENERGIAFELHASZNÁLÁS A KÖVETKEZŐ

SZÁRÍTÁSI FELADATOKON ALAPULNAK:

1) Kukorica (gabona) 30-ról 15% -ra,

 földgázzal, direkt fűtéssel és

 110°C-os szárítási levegő hőmérséklet

 (környezeti 10oC/85% RH).

2)   Búza (őrlésre) 19-ről 15%-ra,

 földgázzal, direkt fűtéssel és

 85°C-os szárítási levegő hőrmérséklet

 (környezeti 15oC/75% RH).

3)   Árpa (malátának) 19-ről 14%-ra,

 földgázzal, direkt fűtéssel és

 70°C-os szárítási levegő hőmérséklet

 (környezeti 15oC/75% RH).

4) Napraforgómag (olajtermelésre) 13-ról 7%-ra,

 földgázzal, direkt fűtéssel és

 75°C-os szárítási levegő hőmérs éklet

 (környezeti 15oC/75% RH).

ECO-MASTER®
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AZONOS MÉRETEK C TÍPUS D TÍPUS E TÍPUS

D H I W Űrtartalom Nettó súly W Űrtartalom Nettó súly W Űrtartalom Nettó súly

m m m m m3 tonna m m3 tonna m m3 tonna

XMG-14R 11.1 17.4 16.3 3.4 66 29.1 6.8 132 51.5 10.2 198 76.7

XMG-18R 11.1 20.0 18.8 3.4 78 32.9 6.8 155 58.2 10.2 233 86.7

XMG-22R 11.1 22.5 21.3 3.4 89 36.9 6.8 178 65.3 10.2 267 97.1

XMG-26R 11.7 25.0 23.9 3.4 101 39.8 6.8 201 74.0 10.2 302 108.2

XMR-30R 11.7 27.5 26.4 3.4 112 45.3 6.8 225 80.6 10.2 337 119.7

XMG-34R 12.9 30.1 29.0 3.4 124 51.2 6.8 248 90.7 10.2 372 134.8

XMG-38R 12.9 32.6 31.5 3.4 136 55.2 6.8 271 97.5 10.2 407 145.1

EGY (C TÍPUS), KETTŐ (D TÍPUS), 
ÉS HÁROM (E TÍPUS) TORNYÚ 
SZÁRÍTÓ, AZONOS SZERKEZET, DE 
KÜLÖNBÖZŐ SZÉLESSÉG.

A modellek méretei (magasság) 14-től 38 szekcióig 

váltakoznak, általában 4 szekciós lépcsőnként.

Az ipari szárítók e standard típusainak teljesítménye 25-től

275 t/h-ig terjed, búza szárítása 100 C-on, 19%-ról

15%-os nedvességtartalomra.

Minden modellre és méretre szabadon választható 4

lehetséges fűtési mód, “direkt” forró levegő generátorok,

olaj- vagy gáz tüzelésűek (a füstgáz a szárító levegőben

található) és “indirekt” hőcserélők forró vízhez vagy gőzhöz

(füstgáz nem található a szárító levegőben).

ECO-MASTER®

SZÁRÍTÓCSALÁD
HÁROM
ALAPVETŐ
MODELLBŐL
ÁLL



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

A/S CIMBRIA

Cimbria House

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
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SOLUTIONS.
TOGETHER.

CIMBRIA HEID HUNGARIA KFT

9029 Győr

Pásztor tér 14.

Magyarország

Tel.: +36 96 527 357

info@cimbria.hu
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