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SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK

LÁNCOS
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CIMBRIA.COM

EGYSZERŰSÉG ÉS BIZTONSÁG
A többéves alapos mŰszaki tapasztalat és
szakértelem a kutatásban és fejlesztésben, termény
ismeret és a mérnökség tette a Cimbriát a világ
egyik vezetŰ ipari és mezŰgazdasági szállítóeszköz
gyártójává.

Fókuszálva a folyamatos és pontos kapacitás
kalkulálásra, kombinálva a termék és anyagismerettel,
beleérte az anyag viselkedését, szállítási
távolságokat és az éghajlati tényezŰket.

AZ ÖMLESZTETT
SZÁRAZ ANYAGOK
TELJESEN ZÁRT,
PORMENTES
SZÁLLÍTÁSA



•

•

•

•

CIMBRIA  |  SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK  |  LÁNCOS SZÁLLÍTÓ   |   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 
nemcsak a fenntartási költséget csökkenti, hanem minimálisra 
csökkenti a termeléskiesést.

 FORMA ÉS FUNKCIÓ
● Optimális tervezés és kivitelezés teszi a szállítószalagot egy 

biztonságos és megbízható megoldássá. A modell változatok 
kombinálva a széleskörű tartozék 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 Cimbria láncos szállító moduláris rendszerben gyártott, és 
rendelhető a szükséges méretben és hosszúságban. Különböző 
kiegészítőkkel elérhetők, melyek megfelelővé teszik a speciális 
alkalmazásokra és további tulajdonságok is elérhetőek, melyek 
emelik a biztonsági szintet.

MEGFELELÉS AZ IGÉNYEKNEK ÉS AZ ELVÁRÁSOKNAK

A Cimbria láncos szállító ideális vízszintes és ferde szállításra, 
olyan anyagok esetén, melyek egy teljesen zárt pormentes 
szállítást igényelnek pl.: magok, pellet, porszerű anyagok. Számos 
modell és méret elérhető a szállítandó anyag és a kapacitás 
függvényében.

ZÖLD
KÁVÉ
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MŰTRÁGYA

FAFORGÁCS

PORSZERŰ
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FORGÓ

VETŐMAG

PÉLDÁK SZÁLLÍTHATÓ ANYAGOKRA
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 BEFOLYÁS
• történhet a fedélbe vagy az oldal 

befolyók segítségével.

 KÉT OLDALÚ   
 BEFOLYÓK
• alap hosszúság 990 mm.
• ideális garatokhoz, mérlegek töltésére 

és tartály ürítő rendszerekhez.

 

 A KÖZBENSŐ RÉSZ
• gyorsan és hatékonyan szerelhető a 

modulrendszernek köszönhetően a 
masszív és egyenes vonalú láncos 
szállító az állítható lábak segítségével 
pontosan beállítható a szükséges 
magasság szerint.

• a kopásálló fenéklemez hosszabb 
élettartamot és halkabb munkavégzést 
biztosít.

• visszafutó görgőkkel szerelt a halkabb 
működés és a súrlódás minimalizálása 
érdekében.

 SZÁLLÍTÓ LÁNC
• a láncokat különleges acélból 

gyártják, melyekre hordozó betéteket 
hegesztenek és edzett acélperse-
lyekkel látják el, mely egy tartós és. 
könnyen szerelhető láncot eredményez

• megfelelő mennyiségű nylon hordozó 
betét található, a szállító teljes széles-
ségében történő ürítéshez szükséges

• túlfolyt mennyiség elszállítására. 
visszahordó serlegekkel felszerelhető

• számos speciális lánc rendelhető pl. 
kovácsolt.

 MEGHAJTÓ RÉSZ
• a hajtás egy speciális csőtengelyre 

szerelt feltűzhető hajtóműves motor 
és biztonsági kapcsoló a torlódás 
esetében

• kifolyó tölcsére az egyedi Cimbria 
Q-surrantó cső rendszerhez illeszthető

A Cimbria láncos szállító a termékek széles körű skálájára
tervezett, megfelel a különböző anyagoknak és feladatoknak és
számos alap tulajdonsággal ellátott. Alap felszereltség a
horganyzott acéllemezből készült, könnyen összeszerelhető 500
- 1000 - 3000 mm hosszúságú közbenső egységek, feszítő rész
- meghajtó rész, 10 mm kopólemez a fenéklemezen, meghajtó

rész feltűzhető hajtóműves motorral, elismert beszállítóktól az IE2 
és IE3 energiaosztályban.
A fő sajátosság a lánc, ami egy speciális acélból készül, hegesztett 
bordákkal és erősített acél persellyel illeszkedik. A bordák ki vannak 
egészítve műanyag terelőlapokkal, amelyek tisztítják a szállító alját. 
Elérhető visszaszállító serlegekkel, kétirányú szállítási igényhez.

LÁNCOS SZÁLLÍTÓ FELÉPÍTÉSE
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TOLÓZÁRAK
• rendelhető kézi, pneumatikus és 

motoros kivitelben.
• kopó lemezzel ellátva a csúszó lapon.
• kefével szerelt lánctartó görgő, a 

tolózár felett, amely biztosítja a 
megfelelő lánctisztaságot.

• kifolyó tölcsér, ami az egyedi 
Cimbria Q surrantó cső rendszerhez 
csatlakoztatható

 VISSZAFUTÓ GÖRGŐK
 ÉS KOPÓ LEMEZ
• a szalag minimális súrlódását és zajtalan 

működését biztosítja.
• a lánc hosszú szerviz intervallumot biztosít 

feszítések között.
• acélból és nylonból gyártják.
• egyszerűen cserélhető kopólemezzel az 

alján.
• kopó lemez lehet acél vagy PEHD.

 TÁMASZTÓ LÁBAK
• könnyen felszerelhető.
• használható akár padlóra akár födémre 

rögzítéshez.
• könnyen beállítható a különböző 

emelkedéshez.
• maximum emelkedés12o.

 TARTOZÉKOK ÉS TULAJDONSÁGOK
• robbanó panel
• ATEX kivitelben is elérhető
• dupla fenék és magasított fedél
• tolózáras, pneumatikus, manuális és hajtó motorral
• forgásérzékelő 24V vagy 230 V
• lánckerékkel húzva a lánc elakadásának megelőzésére
• ívelt lemez a hajtásnál az anyag felhalmozódásának megelőzésére
• pontos padlólemez illeszkedés

 FESZÍTŐ RÉSZ
• a szállító lánc feszítésére alkalmas
• kivitele lehetővé teszi hogy akár. 

működés közben is feszíthető a lánc
• felszerelhető forgásérzékelővel.

MEGBÍZHATÓ
MŰKÖDÉS ÉS
ALACSONY ENERGIA
FELHASZNÁLÁS
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● ívelt rédler, a lánc szállító alapelve szerint tervezve.
● különösen alkalmas ömlesztett anyagok szállítására, 

felvonónélküli emelkedő szállításra akár 45o-os szögig.
● szerelhető lefelé ívelő hajlással, így az irány 

emelkedőrőlvízszintesre változtatható.

● trapéz alakú rédler, a láncos szállító alapelve szerint tervezve 
speciális trapéz alakú fenéklemezzel és a hozzá illeszkedő.

● bordákkal szerelt, melyek biztosítják a teljes kiüríthetőséget.
● növeli a felhasználhatóságot, mivel a szállító teljesen önürítő.
● 15o dőlésig teljesítmény csökkenés nélkül működik.

KAPACITÁS ÉS MODELLEK

● széles körben alkalmazható, gabonatároló telepeknél és a 
feldolgozó iparban.

● magas kapacitású modell
● horganyzott kivitel.

● különösen megfelelő könnyű, aprított termékekhez, elsősorban 
selejt szállításra pl.: papír, gabonamaradék, faforgács, por vagy 
hasonló termékekhez.

● rugalmas, halk és olcsó működés jellemzi a szállítóeszközöket, 
egy jó alternatívája a csigás vagy a pneumatikus szállításnak.

● széles körben alkalmazható, gabonatároló telepeknél és a 
feldolgozó iparban.

● alacsonytól a közepes kapacitású modellig
● horganyzott kivitel.

● faforgácsra különösen megfelelő.
● kivételes tulajdonság a dupla távolság a láncbordák közöt-

tvisszafutó görgők acélból és nagy mart bordák a lánckerék 
fogakon amelyek praktikusak anyagfelhalmozódás esetén a 
lánckeréken.

Capacity [m3/h] Capacity [m3/h]

Capacity [m3/h] Capacity [m3/h]

Capacity [m3/h] Capacity [m3/h]

RM TÍPUS

TÍPUS RT TÍPUS RW

RA TÍPUS RS TÍPUS

RL TÍPUS
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ELŐNYÖK

TAPASZTALT ÉS MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ
● átfogó dokumentáció
● magas ipari minőség
● több mint 60 éves tapasztalat
● helyi képviselet 60 országban
● számos kivitelezés világszerte
● lehet önálló berendezés vagy kulcsrakész üzem része

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

szállító 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
●  testreszabott megoldások a vevői követelményeknek megfelelően
●  a cserealkatrészek gyors szállítása
●  alap alkatrészek raktáron
●  a kiegészítők kiterjedt skálája minden alkalmazásra
●  teljes megfelelés az ATEX irányelvnek
●  új termékek és megoldások folyamatos fejlesztése
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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


