
SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK  |  SZÁRÍTÓK |  VETŐMAG FELDOLGOZÁS  |  ELETRONIKUS OSZTÁLYOZÁS  |  TÁROLÁS  |  KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK

| HU |

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

03
.1

5

DELTA 
TISZTÍTÓK

140 SZÉRIA

TERMÉNYFELDOLGOZÁS



CIMBRIA.COM

TANÁCSADÁS TAPASZTALAT ALAPJÁN
Alapos és kíméletes, ezek a kulcsszavaink a Delta tisztítók 
fejlesztése és gyártása során. Az alapanyagok és 
alkatrészek minősége pedig kimagasló. Sokéves szakmai 
tapasztalatunk birtokában az összes tisztítási feladat 
elvégzésére tudunk megoldási javaslatot adni. 

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

HATÉKONYSÁG ÉS 
TISZTASÁG
A MAGFELDOLGO-
ZÁS SORÁN
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MŰSZAKI TUDÁS ÉS TAPASZTALAT

A Cimbria Delta síkrostás tisztítók széles választéka kiváló 
hatékonyságot és tisztaságot biztosít minden termény számára. 
Precíz gép a nemkívánatos elemek és a potenciálisan veszélyes 
szennyeződések eltávolításához. A hatékony és kíméletes Delta 
tisztítási folyamat biztosítja a vetőmag minőségét és csírázási 
képességét, miközben a sérült szemek mennyisége abszolút 
minimálisra csökken. Az eredmény jobb minőség, magasabb bevétel.
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TERMÉNYMINTÁK DELTA TISZTÍTÓKRA

DELTA TISZTÍTÓK
• Kutatás, teszt és oktatás egyaránt helyet kaptak a Cimbria 

mindennel felszerelt magtisztító üzemében. Kérésre, a 
helyi tesztlaborok a partnertől kapott terménnyel teszt 
tisztítást végeznek és meghatározzák a különböző 
feldolgozási 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 terjed.

A Delta 140 tisztító széria egy sokoldalú változata a síkrostás tisztítóknak, 
amelyet különböző tisztítási célokra fejlesztettek ki. A gabona, a borsó és 
a repcemag előtisztítástól kezdve, egészen a kenyér gabona, a vetőmag és 
maláta árpa finomtisztításáig alkalmazható. Minőségi munkája a nagy 
síkrosta felületnek és a kifinomult légtisztító rendszer együttes 
használatának köszönhető.



ÁRAMLÁS
A Cimbria Delta tisztítók egyértelmű áramlási 
rendszerrel működnek, ami lehetővé teszi a kezelő 
számára, hogy az optimális áramlási teljesítményt 
használja a különböző feladatokhoz. A megfelelő 
áramlás biztosítja a maximális teljesítményt  és 
minőséget.

ROSTASZEKRÉNY
A rostaszekrények a hajóépítésben használt 
impregnált, rétegelt lemezekből készülnek, ami 
biztosítja a hosszú élettartamot. Erős és rugalmas 
felépítésével, ez az anyag nagymértékben képes 
ellenállni a gépen belüli folytonos mozgásnak. 
Több Cimbria Delta tisztító 6°-tól 12°-ig 
rugalmasan állítható lejtésszögű rostaszekrénnyel 
van felszerelve.

ELŐ- ÉS UTÓSZÍVÁS
Minden Cimbra 140 tisztító 2 oldalú légelválasztó 

rendszerrel rendelkezik. Az előszívás feladata a 
por és könnyű idegen anyagok eltávolítása a gép 

bevezető nyílásánál, hogy a por és a lerakódás 
mennyisége kevesebb legyen a gép belsejében. Ez 

biztosítja az arányos és egyenletes áramlást a 
rostákon. Az utószívás kigyűjti a fennmaradt 

hüvelymaradványokat és lerakódásokat a tiszta 
gabonából a gép utolsó kivezető nyílásánál. 

BEFOLYÁS
VIBROADAGOLÓVAL

A tisztító teljes szélességébe történő optimális 
betöltés vibroadagolóval valósul meg. Az adagoló 

mindenféle gabonához és vetőmaghoz használható 
kíméletes és ellenőrzött betöltéssel. A betöltés 

mértéke sebességszabályozóval állítható be,  így 
minden felhasználási módra megfelelő mennyiséget 

érhetünk el. 

ROSTÁK
A Cimbria rostákat a lehető legnagyob 
hatékonyságra tervezték, és speciális golyótartó 
tálcán elhelyezett gumigolyók tartják tisztán.
A nagy arányú rostaperforáció maximális 
teljesítményt biztosít a gép számára.

BIZTONSÁGOS 
MŰKÖDTETÉS
A biztonságos működtetés nálunk a legfon-
tosabb érték. A Cimbria tisztítók 
védőburkolattal kerülnek felszerelésre, hogy 
megóvják a kezelőt a mozgó alkatrészektől. A 
gép összes kivezetőnyílásánál vehetünk 
mintákat egy speciális mintavevő 
segítségével, és mindezt a felhasználóbarát és 
biztonságos működtetéssel összhangban 
tehetjük.

EXCENTER HAJTÁS
Az excenter hajtás feladata a rostaszekrény 

működtetése és a termény egyenletes 
áramlásának biztosítása. A rostaszekrény 
tömegét a zavartalan és kiegyensúlyozott 

mozgáshoz optimalizáljuk. Lendítőkerékkel 
felszerelt, hogy visszanyerjük a rostaszekrények 
mozgása által keltett energiát, és csökkentsük az 

energiaigényt. 

MAGAS 
MINŐSÉGŰ 
ANYAGOK ÉS 
ALKATRÉSZEK
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DELTA TISZTÍTÓK FELÉPÍTÉSE
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DELTA TISZTÍTÓ MODELLEK

 DELTA 142 MODEL

DELTA 143 MODEL

DELTA 142 TISZTÍTÓ 

DELTA 143 TISZTÍTÓ 
Rosta felület: 
kW fogyasztás:
Szükséges levegő mennyiség:

A 143.1 Delta tisztító model rostaszekrénye 6° és 12°-os lejtésszög 
között állítható
A 143.2 Delta tisztító model rostaszekrényének lejtésszöge 12°-on 
rögzített.

A Delta 140 szériát úgy tervezték, hogy a rosta f elület és a szelelő 
rendszer együttes használata ideális legyen. A Cimbria kimagasló 
hatékonyságú elő- és utószívó rendszere növeli a rosta terület tisztító 
hatását, miközben összegyűjti a könnyű szennyezőket a terményből 
mind a bevezető, mind a kivezető nyílásnál. A kiszívott selejt, mint a 
por és az egyéb könnyű anyagok egy elvezető kamrában rakódnak 
le.

Onnan egy olyan kitároló csiga szállítja el őket a gép kivezető 
nyílásához, ami kiváló levegő szabályozó rendszerrel szereltek fel, 
hogy megakadályozza a szennyezett levegő visszajutását a gépbe. Az 
elvezető kamrákat úgy tervezték, hogy egy külön elszívó 
ventillátorhoz kapcsolódjanak.

A 142.1 Delta tisztító model teljes rosta felülete 5 m2 

A 142.2 Delta tisztító model teljes rosta felülete 7 m2

Rosta felület: 7 m2

kW fogyasztás: 2,25 kW 
Szükséges levegő mennyiség: 6400 m3/h

7 m2

2,95 kW
10600 m3/h
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 DELTA 145 MODEL

DELTA 145 TISZTÍTÓ 
Rosta felület:
kW fogyasztás:
Szükséges levegő mennyiség:

DELTA 146 TISZTÍTÓ 

A 146 tisztító felső rostaszekrénye 12°-on rögzített, de az alsó 
rostaszekrény 6° és 12°között állítható.

DELTA TISZTÍTÓ MODELLEK

DELTA 144 MODEL

DELTA 144 TISZTÍTÓ 

DELTA 146 MODEL

A 144.1 Delta tisztító model rostaszekrénye 6 és 12°-os lejtésszög 
között állítható
A 144.2 Delta tisztító model rostaszekrényének lejtésszöge 12°-on 
rögzített.

A 145 Delta tisztító model mindkét rostaszekrényének lejtésszöge 
12°-on rögzített

Rosta felület: 10 m2 

kW fogyasztás: 2,95 kW 
Szükséges levegő mennyiség: 10600 m3/h

13 m2

2,6 kW
11000 m3/h

Rosta felület: 15 m2 

kW fogyasztás: 3,3 kW 
Szükséges levegő mennyiség: 15000 m3/h
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BEFOLYÓTÖLCSÉR ÉS PUFFERTARTÁLY 
A Delta tisztító befolyótölcsérrel és puffertartállyal felszerelhető. Ez biztosítja, hogy a 
mageloszlás egyenletes legyen a tisztítógép teljes szélességén. A tisztítógép keretére 
felszerelhető puffertartály térfogata akár 2,5 m3 is lehet. Nagyobb térfogat is 
elérhető, de akkor további megtámasztás szükséges.

ELEKTRONIKUS ELLENÖRZŐ RENDSZER A 

Cimbria tisztítók elektronikus ellenörző rendszerrel felszerelhetők. A rendszer egy 
control panelből áll, ami az indítókart és a motorokat működteti integrált rezgésszám 
vezérléssel. Az indítókar számos légzsilipet irányít, így a 0-100-ig állítható digitális 
szabályozóval a beállítások pontosság kiemelkedő. Az elektronikus ellenörző rendszer 
magában foglalja a vibroadagoló szabályozását is.

VENTILÁTOROK
aA 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, amely erős és stabil alapzatot biztosít a 
működtetéshez. A gépállvánnyal helyet biztosíthatunk a megtisztított termény és a 
hulladék szállítóeszközei számára. A gépállványok különböző sztenderd magasságokban 
állnak rendelkezésre, és az üzem magassági igényeinek megfelelően testre szabhatóak.

PÓDIUM ÉS LÉPCSŐK
A Delta tisztító körbejárható pódiummal is ellátható. Ez biztosítja a hozzáférést a 
tisztítógép összes lényeges területéhez. A pódium biztonságos környezetet nyújt a kezelő 
számára, a szervizre és a karbantartásra szánt idő lecsökken, csakúgy, mint a rosták 
cseréjének ideje. A pódiumok küldönböző tervek alapján készülnek, és az üzem 
igényeinek megfelelően testre szabhatóak.

OPTCIONÁLIS TARTOZÉKOK
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SOLUTIONS. 
TOGETHER.

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
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CHH MŰSZAKI KFT
9027 Győr, Körtefa u. 4.
Ipari Park
HUNGARY
Tel/Fax.: +36 96 527 357
info@chh.hu
www.chh.hu




