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CIMBRIA.COM

TAPASZTALATON ALAPULÓ TANÁCSADÁS
Szerte a világban találhatóak silótelepek különböző fajta
gabonák, vetőmagok, élelmiszerek, liszt termékek, valamint
más ömlesztett termékek számára, az ásványi anyagoktól az
ipari termékekig.
Siló tárolási feladatok széles skálájára tudunk tanácsot és
tervezési javaslatokat tenni, továbbá számos gyártmányra,
melyek hosszú évek kutatásainak és
tapasztalatgyűjtésének eredményei.

SZÖGLETES SILÓ
GABONA, VETŐMAG
ÉS ÖMLESZTETT
ÁRUK RÉSZÉRE
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SZÖGLETES SILÓ
● A Cimbria szögletes silókat galvanizált, trapéz 

profilú, vagy felületkezelt acéllemezből gyártják, 
sarokpontokon hegesztve vagy csavarozva a sarok 
oszlophoz– a felhasználás igényei szerint.

● Egy feladat sem lehet túl bonyolult vagy túl egyszerű. 
Legyen szó egy önálló silóról, vagy egy silótelep 
részéről.

● A Cimbria silók kapacitása akár 20.000 m³ is lehet, de 
nagyobb kapacitás is elérhető.

A siló telepek feloszthatóak nyersanyag silókra, tároló tartályokra 
és adagoló tartályokra, egy alapvető silóprogramm szerint 
felépítve azokat.

VILÁGMÉRETŰ TAPASZTALAT

CEMENT

ZAB

ÁRPA

NAPRA- 
FORGÓ

PELLET

KUKORICA

RIZS

BORSÓ

SZÓJA 
BAB

A Cimbria szögletes silók teljesen acél szerkezetűek, melyek 
különböző összetételek szerint szállíthatóak. Minden siló 
tökéletesen alkalmazkodik a vevő igényeihez.
 

REPCE
ZÖLD 
KÁVÉ CIROK
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FELÉPÍTÉS

A silót minden alkatrészével együtt szállítjuk: alapcsavarok, 
tartószerkezetek, siló tölcsérek, falak, padozat, tetőszerkezet, 
gépállványok, létrák, stb. akár kültéri vagy beltéri elhelyezésre. A 
moduláris felépítésnek köszönhetően, a silók könnyen bővíthetőek, 
az esetleges későbbi volumen emelkedésnek megfelelően.
 

A nagymértékű rugalmasság a Cimbria szögletes siló falkialakí-
tásán szemléltethető, amely 4x4m méretű sima vagy hullámos 
cellákból áll. A derékszögű megoldás nagyon rugalmas és a cellák 
különböző méretekre oszthatók.

Általában a silók acélszerkezetre épülnek, az 
üzem terveihez igazodva. Az acélszerkezet 

kibővíthető géptoronnyal, padlózattal és 
megközelíthetőségi

lehetőséggel. Sok projekt esetében nagy 
előnyt jelent, ha a feldolgozó berendezések 
a tároláshoz közel helyezkednek el, hogy a 

termény a legkíméletesebb kezelésen essen 
át. Az is alternatíva lehet, ha a siló cellák egy 

építmény részeit képezik, ahol a siló cellák az 
építmény kiegészítő egységei.

FELÉPÍTÉS

A garatok alkotják a siló cellák alsó 
részét. A garatok különböző típusokban 

rendelhetők, szögletes vagy kerek 
kifolyással, szimmetrikus vagy egy vagy 

két függőleges oldallal. 
A termény tulajdonságait nagyon 

figyelembe kell venni a garatok 
tervezése közben, pl. a kifolyás mérete, 

a felfekvés hajlásszöge, valamint a 
kitárolás teljesítményét illetően.

A siló falak felülete lehet trapéz 
bordázott, vagy teljesen sima.

A típus függ a terménytől, a siló 
magasságától és a teljes leürülés 

fontosságától. A panelek egymáshoz 
vannak erősítve és széleik - nagyon 

egyszerű módon - függőlegesen 
nyolcszögletű oszlopokat képeznek. 

Van lehetőség a sima és bordázott 
falak összekapcsolására.

A SZÖGLETES SILÓ FELÉPÍTÉSE

FELÉPÍTÉS
MODULÁRIS

RENDSZER AZ
IGÉNYEK
SZERINT

SILÓ SZERKEZET

GARATOK RÉSZLETEK

SILÓ FALAK
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SILÓ FEDÉL

TETŐSZERKEZET

PÉLDÁK
A borítás többféle lehetősége

● Tetőborítás
 - gerinc, esőcsatorna, alsó csövezés, hófogók
● Falak borítása
 - ablakok, ajtók

A panelek szabványos típusai a jól ismert
gyártóktól szigetelt és nem szigetelt minőségben
állnak rendelkezésre.

● Burkolásra előkészítve
● Egy vagy két oldalas elhajlásra 

tervezve
● Szabványok szerinti magasság

● Lemez
● Sima vagy kiugró nyílás és 

eltávolítható biztonsági rács
● Szükséges támasz a betöltő beren-

dezés számára, továbbá kapcsolat 
a betöltéshez, szintellenőrzéshez, 
elszíváshoz és a hőmérséklet 
ellenőrzéshez

FEDÉL ÉS TETŐ

BORÍTÁS
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MINŐSÉG MINDEN RÉSZLETÉBEN

SZABVÁNYOK ÉS
RENDELKEZÉSEK
A HATÁLYBAN
LÉVŐ EU
SZABÁLYOZÁS
SZERINT

Az acél szerkezetek az EU
törvényekkel összhangban

állnak, kérésre más, helyi
szabályozásokkal is.

A Cimbria folyamatosan igyekszik lépést tartani a legújabb
technológiai vívmányokkal, hogy termékei hasznot termeljenek.
A teljesen automatizált folyamatok lehetővé teszik számunkra
szabvány minőségű berendezések gyártását és a gyorsabb
szállítási határidő biztosítását.

Offline programozású robot cellák
tervezőasztalon végzett 

programozással
és szimulációval

ACÉL SZERKEZETEK
● Fontossági besorolás
 - CC2
 (Acc. DS/EN 1990)

● Szerviz osztály
 - C1/SC2 (Acc.
 DS/EN 1090-2)

● Gyártmány szerinti besorolás - PC1/PC2
 (Acc. DS/EN 1090-2)

● Kivitelezés - XC2/EXC3
 (Acc. DS/EN 1090-2)

SILÓ TARTÁLYOK,
FALAK ÉS PADOZATOK
● Fontossági besorolás
 - CC2
 (acc. DS/EN 1990)

● Szerviz osztály
 - C1/SC2 (Acc.
 DS/EN 1090-2)

● Gyártmány szerinti besorolás - PC1/PC2
 (Acc. DS/EN 1090-2)

● Kivitelezés
 - EXC2/EXC3
 (Acc. DS/EN 1090-2)
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MIÉRT ÉRDEMES CIMBRIA SZÖGLETES SILÓT VÁSÁROLNI

• Könnyű konténerbe tölthetőség 

hosszantartó szállítások esetén

• Sok, különböző terményhez ideális

• Épületbe is könnyen beépíthető

• Magas tárolási mennyiség

• Maximális rugalmasság a sejtszerű 

kialakításnak köszönhetően

• Teljesen önürülő

• Optimális biztonság és tartósság

• Rövid összeszerelési időtartam

• Kiterjeszthető moduláris rendszer

• A szerkezet teljes kihasználtsága
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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

CHH Technology Ltd

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


