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CÉLOK ÉS MŰKÖDÉSI ELV
A fajsúlyszeparátor különbözõ magok és majdnem azonos 
méretû granulátumok fajsúly szerinti szétválasztásához 
alkalmazható. Alapesetben a magok mérete 0,5 mm (könnyû 
magok) és 20 mm (pl.: bab félék) között van.

A fajsúlyszeparátor a feldolgozott terményt fajsúly alapján a
“fluid-ágy” elvének megfelelõen választja szét. Ez egy 
excenter hajtású vibráló mozgás, és a dróthálón vagy a 
textilanyagon keresztül felfelé áramló levegõ hatásának 
együttes eredménye. A szétválasztás a könnyû anyagoktól 
(piros szín) kezdve egészen a nehéz anyagokig (zöld szín) 
egy fajsúly szerinti eloszlást mutat. A fluid-ágynak és az 
asztallap lejtésének köszönhetõen a könnyû anyagok a felsõ 
részbõl lefolynak az alsó (piros színnel jelzett) részbe,
míg a nehéz anyagok az alsó szintrõl a felsõ (zöld színnel
jelzett) részbe kerülnek.
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GÉPVÁLASZTÉK

SOROZATGYÁRTÁSA 
Cimbria Heid a gépeket sorozatgyártásban gyártja. A gyártás folyamán 
mindegyik gépnek többféle speciális minőségellenőrzésen kell átesnie, 
hogy a legmagasabb szintű követelményeknek megfeleljen.

GA 31

GA 71

GA 110

LAB GA

GA 210

GA 310
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JELLEMZŐK

A fajsúlyszeparátor csak tiszta terményeknél alkalmazható (pl.: elő/
finom tisztító, hengeres osztályozó illetve triőr után). Az asztal-
szövet megfelelő kiválasztása, minimális pormennyiség a helyiség 
levegőjében és az asztalszövet rendszeres tisztítása a teljesítmény 
növelése és az optimális teljesítmény elérése érdekében szükséges 
követelmény.

RÉSZLEGES PORELSZÍVÓ FEDÉL
● jelentõsen csökkenti a környezet porterhelését,a szálló 

por 80%-a a teljes levegõmennyiség 40%-nakelszívásával 
begyûjthetõ, ami az energiafogyasztástis csökkenti - rendelésre 
teljes porelszívó is kapható.

EGYSZERŰ ÜZEMELTETNI
● minden beállító gomb megfelelõ magasságban helyezkedik 

el,így ez egy könnyû és pontos beállítást tesz lehetõvé a 
gépkezelõ részére,

● minden egyes ventilátorszegmens egyedi légszükséglet szerint
● beállíthatóaz asztal lejtése a gép mûködése közben beállítható, 

nem szükséges ehhez a gépet megállítani.

KÖNNYŰ ALUMÍNIUM ASZTALOK
● könnyen megemelhetõ, nyitott helyzetben marada gáz 

teleszkópoknak köszönhetõen,
● az asztal pár perc alatt kicserélhet ő más terményekhez.

ADAGOLÓ ESZKÖZ
● a fajsúlyszeparátor nélkülözhetetlen alkotó része
● egy elektromágneses vibrációs adagolóval ellátott vályúból és 

egy befolyó-aspirációs tölcsérbõl áll,amely bármely mûködési 
feltétel esetében lehetõvé teszi a folyamatos terményáramlást.



NEHÉZ- ÉS KÖNNYÛ
TERMÉNYEK
SZÉTVÁLASZTÁSA
● a nehéz és könnyû termé-

nyeket nagyon pontosan 
választja szét minimális 
kevert frakcióval, pl.: a 
repce magot 5%-os kevert 
frakcióval választja szét, ezt a 
teljesítményt a versenytársak 
gépeivel nem lehet elérni.

TELJES TÖMEGKIEGYENLÍTÉSÛ 
EXCENTRIKUS MEGHAJTÁS
● az összes fajsúlyszeparátor a teljes tömegkiegyenlítésû 

excentrikus meghajtóval van felszerelve
● csökkenti a szükséges megtámasztást vagy alapozást
● csökkenti a beépítés költségét.

NÉGYSZÖGLETÛ ASZTALFEDÉL 
MAXIMALIZÁLÓVAL
● hosszabb ideig tartózkodik a termény az asztalon, ellentétben 

a háromszög asztallal
● a beépített maximalizálónak köszönhetõen sokkal kevesebb
 a kevert frakció, ezért jobb a terményminőség.

ELVÁLASZTOTT ÜRÍTÕ AJTÓK
● minden nehéz, közepesen nehéz és könnyû termény kiürítése 

gyorsan beállítható. A teljes terményáramot a
● kevertfrakció ürítéséhez lehet irányítani a gép leállításakor, így 

a minõség egyenletesen biztosítva van.
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ASZTAL SZÖVET
● négyzetes hálószövet minden egyes asztalnál használa-

tosjobb szállító hatás, ezért a frakciószétválasztás 
erdményesebbnagyobb teljesítményt biztosít az asztalon, 
mely jobb szeparálási eredményekkel jár

ANYAGRÉTEGZŐDÉST SEGÍTŐ SZEGEK
● rögzített helyzetben helyezkednek el a fedél betöltõ 

zónájában. A különbözõ magok gyorsabb szeparálását úgy 
érhetjükel, hogy fellazíttjuk azokatA

EPARÁTORUNK
OPCIÓS
TARTOZÉKAI
1 bemeneteli elõ-tároló tölcsér
2 elektromágneses adagoló
3 befolyó-aspirációs tölcsér
4 részleges porelszívó ernyõ
5 teljes porelszívó ernyõ
6a  ürítõ tölcsér a nehéz frakcióhoz
6b  rázóvályú a nehéz frakcióhoz
7a rázóvályú a könnyû frakcióhoz
7b   zsákoló toldat

ÖSSZEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

● Kõ leválasztó a 
megmaradt nehéz 
anyagok,kövek kis 
százalékának eltávolí-
tására használatos a jó 
magok selejtezése nélkül
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A fajsúlyszeparátor akkor alkalmazható, amikor további
tisztítás szeleléssel már nem lehetséges. ’Ez nem azt
jelenti, hogy a fajsúlyszeparátor helyettesíti a levegõ
aspirációt, de ez egy szortírozó berendezés a tömeg szerinti
pontosabb osztályozáshoz.
Példák a szeparálásra:

● termesztett, sérült gabonafélék, vad zab, gyom, 
kisebb magok, stb.

● árpa és búza, ha a méret egyforma mesterséges granulátumok
● vörösréz és szigetelõ anyag

● tört kakaóbab kakaócsírából
● barackmag elkülönítése a héjától
● a gyógynövényfélék földtõl és más
● szennyezõdésektõl
● fûszereket földtõl, fadaraboktól és egyebektõl
● zöld kávébab a héjatlan babtól és földtõl
● a teát minõség szerint
● anyarozst
● dióféléket (mogyoró, földimogyoró, mandula) 

a héjától és más szennyezõdésektõl

ALKALMAZÁS

ÜZEMEINK VILÁGSZERTE MŰKÖDNEK
Világszerte ismert szabadalmi oltalmaink nagy száma igazolja a 
magas kutatói és a fejlesztési tevékenységet, és az üzemeink és 
gépeink magas technológiai színvonalát mutatja.

A CIMBRIA HEID gépgyár termékeit világszerte vásárolják és 
elégedetten mûködtetik: termelésünk 98%-a exportra kerül. A 
CIMBRIA csoport tagjaként a CIMBRIA HEID magasan képzett 
partnerek világhálózatához csatlakozott, ezáltal az ügyfeleket és 
azok létesítményeit folyamatosan támogatja.

SEE MORE OF 
OUR SOLUTIONS AT 
CIMBRIA.COM

LABOR GA GA 31 GA 71 GA 110 GA 210 GA 310

TELJESÍTMÉNY t/h (lbs/h)

KUKORICA, BÚZA, SZÓJA 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 15,0

BORSÓ 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 11,0

HERE, REPCE 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0

ZÖLD KÁVÉ 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 12,0

VENTILÁTOR kW (hp) 1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

RÁZÓ MOTOR kW (hp) 0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

ASZTAL FELÜLET  m2 (ft2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

LEVEGŐ IGÉNY m3/min 
(CFM)

37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 550

MÉRETEK mm (inch)

HOSSZÚSÁG 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

SZÉLESSÉG 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

MAGASSÁG 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

NETTÓ TÖMEG kg (lbs) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)
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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 Technology Ltd

9027 Győr
Körtefa u 4., Ipari Park
Magyarország
Tel.: +36 96 527 357
info@cimbria.hu
www.chh.hu

SOLUTIONS.  
TOGETHER.


