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Cimbria a vetőmag kezelési és betárolási
technológiák egyik vezető gyártója a világon és
más termékek esetében is erős növekedési
arányokat produkál.

Projektvezetést és folyamatellenőrzést
ajánlunk - mind a fejlesztésben, gyártásban és
az egyedi gépek üzembehelyezése során,
vevő igényeire szabott rendszereket és
kulcsrakész üzemeket. Minden esetben
jobb minőségre és költséghatékonyságra
törekszünk az energia felhasználás során. Ily
módon, maximális gépkihasználást érünk el,
minimális környezetszennyezés mellett.

CIMBRIA.COM

CIMBRIA
FÉM, EMBEREK
ÉS TERMÉSZET

HELYSZÍNÍTŐL A GLOBÁLISIG
Az 1947-es alapítása óta, a Cimbria Globális vállalattá fejlődött,
világszerte több képviselettel rendelkezik, pl.: Egyesült Királyság,
Ausztria, Csehország, Olaszország, Oroszország, Ukrajna,
Thaiföld, Malajzia, India és Kenya, Törökország, Kazahsztán,
Szerbia és Egyiptom. Továbbá a Cimbriát értékesítők képviselik a
világ szinte minden országában.
Az évek során, sikerünk és fejlődésünk a kutatás-fejlesztésen, az
ismeretek összegyűjtésén és rendszerezésén alapult, szakértelemmel és gyakorlati ismeretekkel egyesítve. Ide tartoznak
felvásárolt szakértő vállalatok, termékek és kiváló felkészültség,
melyek kiegészítik és kiteljesítik alkalmasságunkat saját területünkön belül.

HATÉKONYSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁG
Manapság több ezer Cimbria berendezés működik a világon.
Elsősorban olyan partnereknél, akik vetőmag és gabona kezelésével, feldolgozásával, szárításával foglalkoznak, de egyre inkább
más jellegű üzemekben is felbukkannak gépeink, pl.: sörfőzdékben,
állateledel gyárakban és biomassza üzemekben. Minden megoldás
középpontba helyezi a partner számára a maximális hatékonyság
megvalósítását, mindig tekintetbe véve a felhasználót és
környezetét, a természeti adottságok teljes kihasználásával.

DOKUMENTÁCIÓ ÉS KÉPZÉS
A Cimbriánál büszkék vagyunk arra, hogy soha nem
fejezünk be egy munkát addig, amíg a partner minden
szükséges dokumentációt és képzést el nem sajátított.
Ugyanakkor, vásárlóink bármikor kapcsolatba léphetnek
vevőszolgálatunkkal. Minden egyes Cimbria projektnél
helyszíni tréninget szervezünk, melynek időtartama az
építmények bonyolultságától függ. Ismereteink
szisztematikus felhalmozására létrehoztuk a Cimbria
Akadémiát – egy teszt és tréning centrumot oktatás,
továbbképzés gyakorlat céljából minden olyan kollégánk
számára, akik később ezeket az ismereteket
mindennapos munkájuk során hasznosítani tudják
üzemeinkben.
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SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK
SZÁRÍTÓK
VETŐMAG FELDOLGOZÁS
ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS
A Cimbria hat üzleti területre
osztható, lehetőséget nyújt projekt
csapatok létrehozására a különböző
területek között, ily módon tudja
hatékonyan felhasználni az összes
terület alapos ismereteit.
Ügyfeleink nagy megelégedésére.

TÁROLÁS
KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK

SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK

SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK
FEJLESZTÉSE ÉS
GYÁRTÁSA
ÖMLESZTETT
SZÁRAZ
TERMÉNYEK
SZÁMÁRA

SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK
A Cimbria kevésbé bonyolult, jól megtervezett szállítóeszközök
kialakítására és kínálatára törekszik. Középpontban a szállítási
megoldások optimalizálása és/vagy tökéletesítése áll, valamint a
hulladék minimalizálása a szállítási folyamat közben.
A szállítási megoldásokat az üzemi feltételek területén szerzett
sokéves tapasztalatunk és szakértelmünk segítségével fejlesztjük,
nagyszámú üzembe helyezésünknek köszönhetően.
Lelkiismeretes és precíz kalkulációkra összpontosítunk pl. a
teljesítményre vonatkozóan, főképp a szállítandó termény alapos
ismerete tekintetében.
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SZÁRÍTÓK

SZÁRÍTÓ ÜZEMEK
TERVEZÉSE ÉS
GYÁRTÁSA
GABONA ÉS
VETŐMAG
FELHASZNÁLÁSRA
SZÁRÍTÓK

SZÁRÍTÓK
A mezőgazdasági termények mesterséges hőkezelése a
legmegbízhatóbb és leggyakrabban alkalmazott módszere a
minőség megőrzésének hosszú távú tárolás során.
A Cimbria saját fejlesztései ezen a speciális területen belül, a
moduláris szerkezettel, a legalkalmazkodóbb,
legrugalmasabb megoldást teszik lehetővé a piacon, így még
inkább megerősítették vezető piaci részvételünket.

VETŐMAG FELDOLGOZÁS

TISZTÍTÁSI
OSZTÁLYOZÁSI,
CSÁVÁZÁSI ÉS
KONDICIONÁLÓ
MEGOLDÁSOK
GABONÁRA ÉS
VETŐMAGRA

VETŐMAG FELDOLGOZÁS
A Cimbria vetőmagfeldolgozó berendezések széles
skáláját fejleszti és gyártja.
A mélyreható mérnöki tapasztalatok és az alapos
termékismeret lehetővé teszik a különböző tisztítási,
osztályozási és feldolgozási feladatokat a különböző gabonák
és vetőmagok esetében.
Különös figyelmet fordítunk a hatékony osztályozásra és
tisztításra, a kíméletes kezelésre, a termény tisztaságára, a
biztonságos és pormentes működésre és az alacsony
működtetési költségekre.
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ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS

ELEKTRONIKUS
SZÍN SZERINTI
OSZTÁLYOZÁS
ÉS REZONANCIÁN
ALAPULÓ
VÁLOGATÁS

ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS
Az elektronikus és optikai osztályozó rendszerünkkel
lehetőségünk nyílik innovatív osztályozási megoldásokat
kínálni egyéni rendszerekre.
Az osztályozó technológia teljesen automatikus, megfelelő
a legfrissebb technológiai fejlesztéseknek, optimális
hatékonyságot és minőséget biztosít, miközben a selejt
szemek aránya a minimálisra csökken.

TÁROLÁS

GABONA, VETŐMAG
ÉS I PARI
TERMÉNYEK
TÁROLÁSA ÉS
HŐMÉRSÉKLET
ELLENŐRZÉSE

TÁROLÁS
Gabona és vetőmag tárolás igényli a legnagyobb figyelmet és
ellenőrzést egyidőben. A tervezés során, a kezelés és
technológia minden részletére gondolunk. Magas szintű
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezünk, melyet a több
mint 60 éves globális tevékenységünk során szereztünk. A
magkezelés és feldolgozás alapos ismeretével együtt, sikeres
tárolási megoldásokat valósíthatunk meg.
Egy siló projekt sem lehet túl bonyolult vagy túl egyszerű a
Cimbria számára – legyen a megoldás kicsi vagy nagy, kerek,
négyszögletű vagy trapéz alakú siló, tekintet nélkül a bevonat
minőségére.
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KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK

VETŐMAG ÉS GABONA
FELDOLGOZÓ
ÜZEMEK,
SILÓ ÉS SZÁRÍTÓ
KOMPLEXUMOK,
KIKÖTŐI
TERMINÁLOK

KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK
A kulcsrakész megoldások során az összes ismeretet alkalmaznunk
kell, melyeket a másik öt területen szereztünk. Így nyílik
lehetőségünk kulcsrakész beruházásokat ajánlani, mely során a
tervezéstől, a gépesítésig, üzembe helyezésig aktívan részt
veszünk a megvalósításban.
Minden szabályt és szakértelmet elsajátítunk
kutatásfejlesztésünk során, termékismeretet,
gépészetet és gyártást, valamint
professzionális projektvezetést,
tanácsadást és kivitelezést.

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