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DELTA
TISZTÍTÓK
 100 110 120 SZÉRIA

VETŐMAG FELDOLGOZÁS
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TANÁCSADÁS TAPASZTALAT ALAPJÁN
Alapos és kíméletes a kulcsszavaink a Delta tisztítók 
fejlesztése és gyártása során, az alapanyagok és 
alkatrészek minősége pedig a lehető legmagasabb 
minőségű. Sokéves szakmai tapasztalatunk
birtokában az összes tisztítási feladat elvégzésére tudunk 
megoldási javaslatot tenni.

A Cimbria széles és bejáratott szervizhálózattal
rendelkezik, amely folyamatosan tájékozódik a legújabb
műszaki és gép követelményekről, a tisztítási
folyamatokról. Ez a szervizhálózat igyekszik a legjobb és
leggyorsabb szolgálatást nyújtani ügyfeleink részére.

HATÉKONYSÁG
ÉS TISZTASÁG 
A VETŐMAGFEL-
DOLGOZÁSBAN
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 DELTA TISZTÍTÓK
● Kutatás, teszt és oktatás egyaránt helyet kaptak a 

Cimbria mindennel felszerelt vetőmagüzemében. 
Kérésre, helyi tesztlaborok a partnertől kapott terménnyel 
teszt tisztítást végeznek és meghatározzák a különböző 
felolgozási folyamatokhoz szükséges optimális rosta 
perforációt.

● A Delta tisztítók különböző szériákban állnak rendel-
kezésre, több mint 30 modellel, a teljesítmény pedig az 1 
t/h finom tisztítástól a 450 t/h előtisztításig emelkedik.

MŰSZAKI ISMERETEK ÉS TAPASZTALAT

A Cimbria Delta síkrostás tisztítók széles választéka kiváló 
hatékonyságot és tisztaságot biztosít minden termény 
számára a nemkívánatos elemek és a potenciálisan veszélyes 
szennyeződések precíz eltávolítása közben. A hatékony és 

kíméletes Delta tisztítási folyamat biztosítja a vetőmag minőségét 
és a csírázási képességet, miközben a sérült szemek mennyisége 
abszolút minimálisra csökken. Az eredmény jobb minőség, 
magasabb bevétel.

REPCE

MALÁTA
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ZAB

NAPRA-
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SZÓJA

BÚZA

KÁVÉ

RIZS

BORSÓ

FŰMAG

TERMÉNYMINTÁK DELTA TISZTÍTÓKRA
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ROSTÁK

A Cimbria Delta tisztítók sztenderd, összeszerelhető modulokból
állnak, biztosítják, hogy a különböző tisztítási folyamatok a sajátos
igényeknek minden időben megfeleljenek.

Minden Cimbria tisztító rendelkezik 2
oldalú légleválasztó rendszerrel. Az

előszívás feladata por és könnyű idegen
anyagok eltávolítása a gép bevezető
nyílásánál, hogy a por és lerakódás
csökkenjen a gép belsejében. Így a

magáramlás finom és egyenletes lesz a
rostákon. Az utószívás kigyűjti a

fennmaradt hüvelymaradványokat és
lerakódásokat a tiszta gabonából a gép

utolsó kivezető nyílásánál.

ÁRAMLÁS

ELŐ- ÉS UTÓSZÍVÁS

A Cimbria Delta tisztítók állítható
áramlási rendszerrel működnek, így a

kezelő kiválaszthatja a különböző
feladatokhoz megfelelő áramlási

teljesítményt. Könnyen cserélhető
kimenetekkel és elosztókkal a kezelő 

16 különböző áramlás közül választhat 
a különböző modellek esetében. 
A megfelelő áramlás eredménye 
maximális teljesítmény és kiváló 

minőség.

A Cimbria rostákat a lehetséges
legnagyobb hatékonyságra terveztük,

melyeket gumigolyók segítségével
tartunk tisztán, speciális golyótartó

tálcákon elhelyezve. A nagy arányú 
rostaperforáció maximális teljesítményt 

eredményez a gép számára.

DELTA TISZTÍTÓK FELÉPÍTÉSE 

Az optimális betöltés a tisztítóba egy
vibroadagolóval valósul meg. Az

adagolóba mindenféle gabona és 
vetőmag betölthető, kíméletes és 
ellenőrzött irányítással. A betöltés 
mértéke sebességszabályozóval 

beállítható, így minden felhasználási 
módra megfelelő mennyiséget 

érhetünk el.

BEFOLYÁS 
VIBROADAGOLÓVAL

A Cimbria Delta síkrostás tisztítók széles választéka kiváló
hatékonyságot és tisztaságot biztosít minden termény 
számára a nemkívánatos elemek és a potenciálisan veszélyes 
szennyeződések precíz eltávolítása közben.
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TELJES TERMÉKPALETTA
ÉS TELJESKÖRŰ

MEGOLDÁSOK

ROSTASZEKRÉNY

LEVEGŐ EMELŐ 
RENDSZER

BIZTONSÁGOS 
MŰKÖDTETÉS

ELEKTROMOS 
VEZÉRLŐEGYSÉG

EXCENTER HAJTÁS

A biztonságos üzemeltetés a mi 
legnagyobb előnyünk. A Cimbria 
tisztítók kívül takaró lemezekkel 
ellátottak, hogy a kezelőt megóvják a 
mozgó alkatrészektől. A gép
összes kivezető nyílásánál nyerhetünk
mintákat egy speciális mintavevő
segítségével, a felhasználóbarát és
biztonságos működtetés érdekében.

A levegő emelő rendszer alulról biztosítja 
a levegő aláfúvást, az útószél rendszer
felülröl az elszívást. A rendszer két
lépcsősen elhelyezett ventilátorral van
felszerelve, melyek egyenletes 
légáramlást biztosítanak a termény 
részére az utószél rostán keresztül. Ezt 
kombinálva az elektromos vezérléssel, a 
legprecízebb szelelést teszi lehetővé a
piacon.

A Cimbria finomtisztítókat elektromos
vezérlőegységgel látjuk el. A rendszer 
egy vezérlőpanelből áll, mely 
aktuátorokat és motorokat működtet, 
opcionálisan frekvenciaszabályzóval. 
Az aktuátorok számos légterelőt 
működtetnek a gép belsejében, 
digitális szabályozással, a beállítás 
0-tól 100-ig fokozatmentes, a
nagyon pontos beállítás érdekében.

Az excenter hajtás feladata a
rostaszekrények működtetése és a
magáram egyenletes biztosítása a
gépben. A rostaszekrények súlyát az
egyenletes és kiegyensúlyozott
mozgáshoz optimalizáljuk.
Lendítőkerékkel van felszerelve, hogy
visszanyerjük a rostaszekrények 
mozgása által keltett energiát, és 
csökkentsük az energiafogyasztást.

A rostaszekrények a hajóépítésben
használt impregnált furnérlemezekből
készülnek, biztosítva a hosszú
élettartamot. Erős és flexibilis
felépítésével ez az anyag a gépben,
rendkívül jó rezgéscsillapító. A
rostaszekrény erősen igénybevett 
részeit könnyen cserélhető kopásálló
lemezbetétekkel védjük.
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DELTA TISZTÍTÓ MODELLEK

CIMBRIA DELTA FINOMTISZTÍTÓ
A Delta 110 széria hasonlít a 100-ashoz, kivéve, hogy nem tartalmaz
utószél ventilátort. Vetőmag és gabona tisztítására megfelelő.

 Vibroadagoló
 Utószél ventilátor
 Elő- és utószelelés
 Elektromos vezérlés
 Flexibilis rostázási lehetőség

 

CIMBRIA DELTA SZUPER TISZTÍTÓK
A Delta 100 széria rendelkezik a legfejlettebb szelelő rendszerrel a
piacon. Minden gabona és vetőmag típus tisztítására megfelelő.
Ideális bonyolult tiszítási feladatokhoz

 Vibroadagoló
 Utószél ventilátor
 Elő- és utószelelés
 Elektromos vezérlés
 Flexibilis rostázási lehetőség

CIMBRIA DELTA ROSTÁS OSZTÁLYOZÓ
A Delta 120 szériát gabona és vetőmag precíz osztályozására terveztük.

 Vibroadagoló
 Utószél ventilátor
 Elő- és utószelelés
 Elektromos vezérlés
 Flexibilis rostázási lehetőség

DELTA 100 SZÉRIA

DELTA 110 SZÉRIA

DELTA 110 SZÉRIA
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

BEFOLYÓTÖLCSÉR ÉS PUFFERTARTÁLY
A Delta tisztító befolyótölcsérrel és puffertartállyal 
felszerelhető. Segít, hogy a mageloszlás minél egyenle-
tesebb legyen a tisztítógépben. A puffertartály térfogata 
akár 2,5 m3 is lehet, a tisztító keretére felszerelhető. 
Nagyobb térfogat is lehetséges, de akkor további megtá-
masztás szükséges.

VENTILÁTOROK
A Delta tisztító különböző elszívó rendszerrel felszerelhető, 
ventilátor választékunk az összes felhasználási módra 
megoldást kínál.

CSÖVEZÉS
A csövezés a Delta tisztító számára kapcsolatot létesít az 
üzemben található többi berendezéssel. A Cimbria tisztító 
kivezető nyílásai a Cimbria Q csövezési rendszer számára 
kerültek kialakításra.

GÉPÁLLVÁNY
A Cimbria tisztító állványra helyezhető, mely erős és stabil 
alapzatot biztosít a működtetéshez. Gépállvánnyal helyet 
alakíthatunk ki a késztermék és hulladék szállítóeszközei 
számára. Gépállványok általában sztenderd magasságban 
készülnek, de megrendelésre, az üzem különböző 
magassági igényeinek megfelelően is készülnek állványok.

PÓDIUM
A Delta tisztítót körebejárható pódiummal is elláthatjuk. Így 
a tisztító környéke biztonságosan megközelíthető lesz. A 
pódium biztonságos környezetet nyújt a kezelő számára, a 
szervizre és karbantartásra szánt idő lecsökken, csakúgy, 
mint a rosták cseréjének ideje. A pódiumok különböző 
tervrajzok szerint készülnek, de a vevő és az üzem 
követelményeinek megfelelően is gyártunk.
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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

SOLUTIONS.  
TOGETHER.


