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Søren Overgaard, CEO - sov@cimbria.com

og effektive løsninger. Cimbria har gennem årtier opbygget 
kompetencer og viden om afgrøder og landbrugslogistik, og 
disse kompetencer anvendes til udvikling af vores løsninger i 
samråd med vores kunder. Vores erfaring inden for segmentet 
landbrug kombineret med driftssikre løsninger i forbindelse med 
produktion, konstruktion og projektledelse betyder, at Cimbria er 
en stærk og troværdig partner for kunder, som sætter pris på, 
at deres projekter er færdige til tiden, overholder budgettet og 
giver dem det maksimale investeringsafkast. Cimbrias ekspertise 
inden for landbrugsproduktion og -forarbejdning er en del af den 
service, vi yder for at optimere anlægskapaciteten og sikre, at 
operatørerne er uddannet til at udnytte det fulde potentiale af 
Cimbria produkter eller løsninger. Vi har samme mål som vores 
kunder, og dette afspejles i vores værdigrundlag: “Solutions 
Together”.

Vores vision er fortsat, at Cimbria skal bibeholde og videreud-
vikle sin position som global, innovativ og førende leverandør af 
kvalitetsprodukter og procesudstyr til behandling af korn og frø, 
og håndtering af foder, fødevarer og andre bulkvarer. 

Udover vores mere end 950 engagerede medarbejdere, er vi 
repræsenteret af en lang række Cimbria- og AGCO-kontorer, 
forhandlere og agenter i hele verden, og vi er derfor altid tæt på 
kunderne og klar til at yde service. Deres dedikation og kompe-
tencer er nøglefaktorerne for vores succes.

I dette magasin kan du læse om et udvalg af vores seneste 
markedsaktiviteter samt nyeste teknologi.

Cimbria-gruppen har kontorer i: 
Danmark  ·  Østrig  ·  Tjekkiet  ·  Indien  ·  Italien  ·  Spanien  ·  
Kenya  ·  Egypten  ·  Tyrkiet  ·  Malaysia  ·  Rusland · Thailand   
·  Ukraine  ·  Storbritannien  ·  Tyskland  ·  Kasakhstan · Saudi 
Arabien.

Og agenter og forhandlere i: 
Argentina  ·  Australien  ·  Bangladesh  ·  Belgien  ·  Brasilien  
·  Bulgarien  ·  Canada  ·  Chile  ·  Kina  ·  Eritrea  ·  Etiopien  ·  
Finland  ·  Frankrig  ·  Grækenland  ·  Holland  ·  Ungarn  ·  Irak   
·  Irland  ·  Italien  ·  Israel  ·  Japan  ·  Kasakhstan  ·  Litauen  ·  
Mexico  ·  Montenegro  ·  Pakistan  ·  Peru  ·  Philippinerne  ·  
Polen  ·  Portugal  ·  Rumænien  ·  Rusland  ·  Schweiz  ·  Serbien   
·  Slovakiet  ·  Slovenien  ·  Spanien ·  Storbritannien  ·  Sydafrika  
·  Sydkorea   ·  Sverige  ·  Taiwan  ·  Tyrkiet  ·  Tyskland  ·  USA  
·  Vietnam.

GLOBALT PERSPEKTIV – LOKALT FOKUS
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Cimbria er en international virksomhed med hovedkontor i 
Thisted, Danmark. Firmaet blev grundlagt i 1947, og vi er stolte 
over vores mangeårige erfaring med levering af gode, driftssikre 
løsninger, som baserer sig på intern teknologi samt udnyttelse 
af mulighederne på det globale marked. Cimbria er i dag en af 
verdens førende leverandører af projekter, produkter og service 
til korn-, såsæds-, foder- og fødevareproducenter. I september 
2016 blev Cimbria en del af AGCO Group. Via AGCO Group har 
vi ikke kun formået at forbedre vores regionale position, men vi 
er nu også i stand til at tilbyde vores kunder et bredere produkt-
program. AGCO Groups portefølje tæller også andre højkvalitets 
brands, så som GSI og Intersystems, som har specialiseret sig i 
højeffektivt udstyr.
Cimbrias mission er at bidrage til at skabe bæredygtig sammen-
hæng mellem effektiv produktion og optimal udnyttelse af 
landbrugsafgrøder, med behørig hensyntagen til mennesker 
og miljø. Vi opnår maksimal maskinudnyttelse med minimal 
miljømæssig belastning, og vores udstyr og projekter spiller en 
betydelig rolle mht. sikring af den globale fødevareforsyning.

Tusindvis af Cimbria anlæg er i drift rundt om i verden og opererer 
under vidt forskellige vilkår og med en bred vifte af produkter, 
hvilket er resultatet af vores forskning og udvikling over en 
periode på mere end 65 år. Dette er den bedste reference for 
vores ekspertise og konkurrenceevne på et globalt marked.

Cimbrias kerneområde er korn- og såsædsbranchen, hvor vores 
primære markeder er korn, såsæd, foder og fødevarer. Cimbria 
har været førende på såsædsområdet i mange år, og som en 
del af AGCO familien står vi nu endnu stærkere  i forreste linje 
på kornområdet. Vores udstyr og anlæg anvendes dog også på 
andre markeder f.eks. bryggerier, malterier, gødningsopbevaring, 
biomasse-behandlingsanlæg og cementfabrikker samt til hånd-
tering af andre bulkvarer. Troværdighed, kvalitet, effektivitet og 
fleksibilitet er nogle af de kriterier, som har gjort Cimbria til en 
relevant partner for mange af vores kunder over hele verden.

Vi designer, udvikler, fremstiller og installerer kundetilpassede 
løsninger, fra enkelte maskiner, komplette proceslinjer til store 
turnkey-anlæg indeholdende avancerede automatiserings- og 
informationssystemer. Vores after sales service sikrer, at Cimbria 
løsninger skaber gode afkast for vores kunder i mange år, og 
vedvarende innovation sikrer vores kunder den nyeste teknologi.
Viden om vores kunders forretningsområder, deres behov, 
ønsker og krav gør Cimbria i stand at levere fuldt integrerede 
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GLOBAL LEDER INDEN FOR KORN OG SÅSÆD

I 2016 blev Cimbria en del af AGCO 
– Your Agriculture Company
AGCO er global leder inden for design, produktion og distribution 
af landbrugsmaskineri. Virksomheden er noteret på børsen i New 
York og har en international kundebase. AGCO’s produkter og 
løsninger distribueres globalt igennem en kombination af omtrent 
3.100 uafhængige forhandlere og distributører i mere end 140 
lande. AGCO’s produkter sælges igennem fem kernebrands 
inden for maskineri: Fendt, Massey Ferguson, Valmet, Challenger 
og GSI – et brand, der opererer i Cimbrias sektor. 

Historien om GSI begyndte i 1972 i en garage, hvor Craig Sloan 
sammen med tre andre ansatte begyndte at producere en lang 
række forskellige siloer.  
I dag er GSI verdens største producent af siloer til landbrug, samt 
industrielle siloer til erhvervsbrug, transporører, kopelevatorer til 
erhvervsbrug, transportbånd, tårne og gangbroer til industrielle 
formål.  GSI’s produktprogram omfatter også forskelligt udstyr og 
teknologi til fjerkræ-, svine- og gødningsindustrien. 

Siden grundlæggelsen af Cimbria i 1947 har vores omfattende 
program af produkter og tjenesteydelser effektivt håndteret 
rensning, sortering, bejdsning, tørring, opbevaring og transport 
af korn og frø igennem udvikling, produktion og installation af 
individuelle maskiner, brugertilpassede systemer og funktions-
klare anlæg såvel som rådgivning inden for projektledelse og 
proceskontrol. 

Kombineret er Cimbria og GSI det perfekte match samt verdens 
største og mest teknologisk avancerede leverandør af produkter 
og systemer til korn- og frøindustrien. Med 20 produktionsanlæg 
på fem kontinenter og salgsrepræsentanter over hele verden 
har vi en uovertruffen global tilstedeværelse og rækkevidde. 
Kombinationen tilbyder et hidtil udset produktprogram, hvilket 
gør det muligt for os at levere komplette projekter baseret på 
internt udviklet og produceret udstyr. 

TILSAMMEN UDGØR 
CIMBRIA OG GSI VERDENS 

STØRSTE EKSPORTØR
AF UDSTYR, LØSNINGER

OG TEKNOLOGIER 
FOR KORN OG 

SÅSÆDSINDUSTRIEN

Reference billeder af GSI installationer fra hele verden
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FØRENDE I KLASSEN INDEN FOR FARVESORTERING

Efterspørgslen efter stadig bedre farvesorteringsresultater er 
steget eksponentielt de seneste år, og SEA Full-Color har vundet 
anerkendelse som den bedste teknologi på markedet. 

Hvilke fordele giver Full-Color-teknologien?
Hvilken rolle spiller NIR- og InGaAs-systemerne?
Hvordan kan systemer både være topavanceret og samtidigt 
brugervenlige?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, vores kunder har i forbindelse 
med deres søgen efter og valg af den rigtige sorterer til udførelse 
af stadig mere præcise sorteringsopgaver.

Vores mission er at udvikle et alsidigt udvalg af optiske sorterere, 
der udnytter den seneste fuldfarveteknologi og skaber en 
”uerstattelig” industriel enhed til renseprocessen.
Takket være Cimbrias løbende teknologiske udvikling og 
omfattende erfaring på området kan vi præsentere en ny serie 
af SEA-produkter, der endnu en gang sætter standarden for 
elektroniske sorteringssystemer på markedet.

De sidste nye sorteringsløsninger er: SEA CHROMEX, SEA 
TRUE og SEA HYPERSORT, der hver især dækker et specifikt 
markedssegment.

SEA CHROMEX – sortering i fuld farve
SEA CHROMEX er Cimbrias mest avancerede elektroniske 
sorterer på markedet. Den udnytter fuldfarveteknologien, 
samtidig med at der er mulighed for at kombinere NIR- og 
InGaAs-kamerasystemer. 
SEA CHROMEX kan bestemme og sortere ganske små forskelle 
i farve, nuance og form.
Gennem udnyttelsen af de seneste Full-Color RGB 4096-pixelkam-
eraer sikres den bedst mulige optiske opløsning på markedet 
(0,06 mm). Systemet har en integreret formsorteringsfunktion.
Ud over registreringen af farveforskelle muliggør brugen af 
NIR-kameraer udskillelsen af defekter med samme farver som de 
gode produkter, herunder sten, grene, glas, plastic osv. 
InGaAs-teknologien fokuserer på fjernelsen af defekter, der ikke 
kan registreres rent visuelt, herunder sklerotium- eller mykotok-
sinbefængte frø, separationen af afskallet og uafskallet korn eller 
fjernelsen af skaller fra nøddekerner.
SEA CHROMEX er den perfekte løsning under krævende forhold 
og sikrer den højeste renhed og effektivitet, ikke mindst til 
opfyldelse af de strengeste fødevarehygiejne- og sundhedskrav.

SEA TRUE 
Som navnet indikerer lancerer Cimbria endnu en sorterer,  som 
benytter sig af ægte (”TRUE”) Full-Color-sorteringsteknologi til 
anvendelse for blandt  andet kaffe, nødder og melmøller.
SEA TRUE udnytter de fordele, dens intelligente fuldfarvekam-
eraer med rød-, blå- og grønsensorer (RGB) giver.
Dette ”ægte” fuldfarvesystem kan enten anvendes alene eller 
i kombination med NIR- og InGaAs-kameraer – alt efter den 
specifikke sorteringsopgave.
Billedbehandlingssystemet bruger fotofunktionen til at sammen-
ligne produktet med de brugerdefinerede godkendelses- eller 
afvisningskriterier og systemet ”ser” næsten produktet, som var 
det det menneskelige øje.

SEA TRUE skal komplettere Cimbria SEA-produktsortimentet til 
high end-markedssegmentet, samtidig med at prisen fortsat er 
konkurrencedygtig, og investeringsniveauet renoveres.

SEA HYPERSORT 
SEA HYPERSORT er den første optiske SEA-sorterer inden for det 
ikkesynlige spektrum. Den udnytter det hyperspektrale optiske 
NIR-system kombineret med den nyeste fuldfarveteknologi.
De hyperspektrale nær-infrarøde sensorer sikrer identificeringen 

og frasorteringen af forurenende elementer med samme farve
egenskaber som de gode produkter, men med andre kemiske 
kendetegn.
SEA HYPERSORT udvider den avancerede portefølje af Cimbrias 
SEA-sorteringsløsninger, der på markedet er anerkendt som 
førende inden for en lang række fødevare- og industrienheder.

EXAGON 
CIMBRIA har ud over den konstante udvikling af højteknologiske 
sorteringsmaskiner også fokuseret på at skabe en ny bruger-
venlig og intuitiv grafisk brugerflade.
Nu har selv mindre erfarne operatører mulighed for både 
nemmere og hurtigere at indstille og justere sortereren – takket 
være EXAGON’s indbydende grafik og forenklede skærmbilleder.
EXAGON har en brugerdefinerbar forside med widgets, som 
kunden til enhver tid kan ændre alt efter behov. 
En af de vigtigste fordele er operatørens mulighed for at overvåge 
maskinens status gennem dens synoptiske elementer.
Det er nu muligt at følge samme sorteringsfremgangsmåde 
på flere SEA-enheder. Herved opnås en enkelt database med 
oplysninger om vigtige produktionsaspekter og statistik i realtid.
EXAGON sikrer en nem og hurtig programmering og kontrol af 
SEA CHROMEX og SEA HYPERSORT.

SEA CHROMEX Exagon, den nye intuitive grafiske brugerflade SEA TRUE SEA HYPERSORT
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CISE IV– VIDENSDELING

og rundt om i mødelokaler blev mange spændende emner 
behandlet, mange erfaringer udvekslet og mange aftaler indgået.

Cimbria award vindere
Som altid, var CISE IV også rammen for afholdelse og uddeling 
af ”Cimbria Awards” der hylder nogle af de mange fremragende 
resultater og indsatser, der er skabt rundt i salgsleddet. Cimbria 
Awards er opdelt i 3 kategorier:

Cimbria Sales of the Year: Denne pris overrækkes til en person 
eller organisation, som har sikret en vigtig ordre. Det kan eksem-
pelvis være en særlig stor ordre, en ordre af stor referencemæssig 
betydning eller en ordre til en ny kunde eller nyt kundesegment.
De nominerede var Arne Jensen (Cimbria Unigrain, DK), Peder 
Steen Christiansen, (Cimbria Bulk Equipment, DK) Arne Mose 
Sørensen (Cimbria Unigrain, DK) samt Sami Salaheldin, (Cimbria 
Egypt) i samarbejde med Henning R. Bukh, Cimbria Unigrain, 
DK. Sidstnævnte makkerpar blev de helt fortjente vindere for 

fællesindsatsen i forbindelse med salget af Cimbria’s hidtil største 
ordre på 23 siloanlæg til hvede i Egypten.

Cimbria Dealer of the Year: Dealer of the Year prisen gives til en 
forhandler eller agent som har skabt bemærkelsesværdige resul-
tater og udvikling i både salget og samarbejdet med Cimbria: 
De nominerede i denne kategori var: Bratney Companies 
(USA), Dotnuva Baltic (Litauen) og Buttimer Polska (Polen). For 
konstant positiv udvikling og et stort antal ordrer særligt inden for 
kornanlæg blev vinderen i denne kategori Dotnova Baltic.

Cimbria Honourable Award: Prisen er en anerkendelse af en 
lang og enestående indsats inden for salg af Cimbria produkter 
og teknologier. I denne kategori blev nomineringerne holdt 
hemmelige og prisen gik meget fortjent til Henning Roslev Bukh 
(Cimbria Unigrain) for hans store og utrættelige indsats for 
Cimbria.

Cimbria International Sales Event, CISE, afholdes hvert andet 
år på forskellige geografiske destinationer. På dette seminar 
deltager delegerede fra vort omfattende netværk af forhandlere 
og agenter samt repræsentanter fra vore mange egne selskaber. 
I 2016 afholdtes CISE i Bologne, Italien, i dagene 5 – 7. oktober. 
Her var mere end 155 delegerede og 60 ledsagere fra over 40 
lande fra 6 forskellige kontinenter samlet for at se og høre nyt 
og udveksle kommercielle og tekniske erfaringer på tværs af 
forretningsområder og geografiske skel.

”Sharing Knowledge” var seminarets overordnede tema, og 
derudover havde de tre seminardage hver sin individuelle over-
skrift. Første dag havde overskriften: ”Prepare to win” og denne 
dag blev indledt med en præsentation og status over de resultater, 
som Cimbria har skabt, forventningerne til fremtiden, samt en 
række af de nye strategiske tiltag, der altid er i gang med at blive 
implementeret i en international og proaktiv virksomhed. Herefter 
fulgte en præsentation af Cimbria’s nye ejere, den amerikanske 
storkoncern AGCO med introduktion af koncernen herunder 
GSI, hvis produktportefølje er komplementært til Cimbria’s. Med 
udgangspunkt i Cimbria og GSI blev der naturligt nok fokuseret 
på de muligheder den nye ejerstruktur byder på for selskaberne 
individuelt og for AGCO koncernen som helhed. 

Fra hele verden blev der præsenteret udvalgte case stories med 
forskellige interessante emner. Derefter var der mulighed for at 
deltage forskellige individuelle møder, hvor del-tagerne havde 
mulighed for at deltage aktivt og opnå et dybere indblik i områder, 
der var særligt relevante for den enkelte.

Med overskriften ”The Winning Technology” havde dag 2 for-
trinsvis fokus på ny teknologi i produkter og processer. Dagens 
program foregik på Cimbria’s produktionsfaciliteter i Imola, der 
huser Cimbria Heid Italy og Cimbria SRL. Her var der mulighed 
for at deltage i en række forskellige tekniske seminarer. Til 
lejligheden var der etableret en udstilling, hvor et stort udsnit 
af GSI og Cimbria´s mange produkter og teknologier blev 
præsenteret, ligesom der naturligvis var arrangeret rundture i den 
højtspecialiserede produktion.

”The Will to Win” var overskriften for den afsluttende fredag. 
Her var hovedtemaet en yderligere præsentation af en række 
spændende produktnyheder og de mange fordele de nu og 
fremover tilbyder markedet. 

I løbet af alle dagene var der indlagt ekstra tid til, at de delegerede 
kunne afholde individuelle møder. Dette blev udnyttet fuldt ud 

Cimbria award for Dealer of the Year:  UAB Dotnuva 
Baltic.  Fra venstre: Darius Jaloveckas, direktør, 
Mindaugas Veiveris, leder af afdelingen for project 
implementering, Tadas Juška, Projektleder

Cimbria award for Sales of the Year: 
Fra venstre: Henning R. Bukh (Cimbria Unigrain, 
Danmark)  og  Sami Salaheldin (Cimbria Egypten) 

Fra venstre: Lars Nørgaard, Salgsdirektør A/S 
Cimbria, , Cimbria Honourable Award vinder 
Henning Roslev Bukh, Cimbria Unigrain, Danmark og 
Søren Overgaard, CEO A/S Cimbria
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TESTS UDFØRT PÅ CIMBRIA UDSTYR HOS BASFCIMBRIA ANLÆG TIL SESAMFRØ
 

Sesamfrø skaber stor efterspørgsel 
efter Cimbria anlæg
Den kraftigt stigende efterspørgsel efter sesamfrø skyldes blandt 
andet, at sesamfrø ofte indgår som ingrediens i bagværk, er et 
fremragende produkt til oliepresning og samtidig anvendes inden 
for den farmaceutiske industri. Frøene er rige på umættet fedt, og 
dermed kan de medvirke til at sænke kolesteroltallet og hjælpe 
med at forebygge hjertekarsygdomme.

Cimbria oplever en konstant stigning i antallet af forarbejd-
ninganlæg til sesamfrø i både Afrika, Mellemøsten og Asien. 
For nylig investerede firmaet Olam, som er et af verdens 
største handelsfirmaer, i to anlæg fra Cimbria til forarbejdning 
af sesamfrø. Disse anlæg bliver installeret i Nigeria og Ghana i 
begyndelsen af 2017. Derudover har vi lige modtage en ordre på 
en forarbejdningslinje til Rushdi Food Industries i Israel.

Tests udført på Cimbria-udstyr hos i BASF
BASF er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling 
og fremstilling af løsninger til brug i frøindustrien baseret på 
kemiske og biologiske præparate og funktionelle bejdsninger, 
med en målsætning om at udvikle disse tjenester i fremtiden. 
Cimbria er senest blevet valgt som leverandør af nøglemaskinerne 
til virksomhedens helt nye F&U-center i det kendte Limburgerhof 
i Tyskland.

Et vigtigt skridt i udviklingen af nye produkter til frøbehandling er 
naturligvis afprøvningen af anvendelsesmulighederne for forskel-
lige frøtyper. BASF har valgt at benytte Cimbrias Centricoater og 
Cimbrias tørrer til den efterfølgende overfladetørring. 
Processen er en ”kasse til kasse”-proces, hvilket betyder, at 

frøene føres ind i anlægget via en indløbsskakt eller et kasse-
vender. Herefter transporteres de videre til Centricoateren via 
en universalelevator. Efter at have passeret Centricoateren 
og tørrereren føres de igen ind i en universalelevator 
med henblik på den endelige transport til containeren og 
storsækpåfyldningsstationen.   

De vigtigste argumenter for BASF’s valg af Cimbria til projektet 
som helhed var den skånsomme håndtering, den præcise og 
reproducerbare anvendelse og skånsomme tørring samt den 
omfattende projektstyring og after sales service. Det leverede 
udstyr omfattede endvidere et aspirationssystem med filtre og en 
komplet PLC-kontrolenhed.

Sesamfrø er et af de ældst kendte krydderier, og helt sikkert 
verdens ældste olieafgrøde.
Oprindeligt voksede sesamplanten vildt i Sydasien, og det menes, 
at sesamfrø er blevet dyrket fra omkring 3.000 f.Kr. Nu til dags 
dyrkes sesam hovedsageligt i tropiske og subtropiske områder. 
De førende producenter er Indien og Kina, men Mellemøsten 
og Afrika samt nogle regioner i Central- og Sydamerika er også 
vigtige leverandører til verdensmarkedet.

Opførelsen af omkring 30 Cimbria forarbejdningsanlæg til sesamfrø 
inden for de sidste 15 år bidrager i stor stil til den verdensomspæn-
dende levering af sesamfrø - den smagsfulde ingrediens, som vi 
ser og spiser næsten dagligt.

Kasterende 
tørrer for 

overfladetørring

Indtag af såsæd via kassevender eller påslag Bejdsning i Centrioater før transport og pakning
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ANLÆG TIL SYNGENTA TESTFACILITETERNYT AVANCERET ANLÆG TIL LUCERNE

Bratney Companies idriftsætter 
Forage Genetics’ nye lucerne-anlæg
Bratney Companies blev i starten af 2015 kontaktet med henblik 
på en mulig ordre på et nyt lucerne-anlæg til Forage Genetics (en 
afdeling af Cenex Harvest States i Minnesota), som er beliggende 
i Nampa, Idaho. Indledende projektering og konstruktion blev 
varetaget af lokale medarbejdere på fabrikken og Bratney medar-
bejdere fra vores kontor i Boise, Idaho. Efter adskillige udkast 
landede de på et budget, som kunne godkendes, og opførelsen 
af anlægget blev påbegyndt i august 2015. 

I løbet af processen blev det tydeligt for kunden, at de havde 
behov for kvalitets forarbejdningsudstyr, således at de ville blive i 
stand til at optimere sorteringen af deres værdifulde såsæd, som 
oplever stigende vækst og efterspørgsel på det nordamerikanske 
marked.
Efter grundig evaluering af forarbejdningsudstyr til såsæd, beslut-
tede kunden sig for 2 stk. Cimbria Delta Model 107 renser, 4 stk 
Cimbria kasteborde, 2 af typen GA210  2 af typen GA110.

Kundens beslutning blev truffet ud fra et ønske om højkvalitets-
udstyr, leveret som en samlet løsning fra en leverandør med en 
dedikeret stab af teknikere og servicefolk.
Orden omfattede hovedparten af en forarbejdningslinje med 
undtagelse af noget eksisterende udstyr.
Under designfasen fik vi også mulighed for at præsentere 
fordelene ved Cimbria lavhastighedselevatorer og deres karak-
teristika med let tilgængelighed og nem rengøring.
Efter meget detaljeret vurdering besluttede kunden sig for at lave 
dette til et komplet “Cimbria-anlæg” og placerede en ordre på 26 
kopelevatorer model EC-5 og ED 10, som fuldender anlægget.  
Direktøren på fabrikken i Nampa, Ken Durrant, udtaler: ”Bratney 
Group og Cimbria produkterne har klart overgået vores forvent-
ninger, og dette avancerede anlæg giver os mulighed for at 
udvide vores lucerne-forretning i USA.”
Anlægget blev sat i drift i juli 2016 med en ydelse og kvalitet, som 
er højere end lovet.

Bratney Companies leverer anlæg til nye 
Syngenta testfaciliteter i Stanton, Minnesota
Cimbrias forhandler på det amerikanske og argentinske marked, 
Bratney Companies har leveret Cimbria bejdseanlæg til firmaet 
Syngentas nye testfaciliteter i Stanton, Minnesota.
Målet var at levere udstyr til bejdsning og tørring til Syngentas 
slutbrugere (frøfirmaer og landbrugs-detailhandlere) for at opnå 
en forståelse for, hvordan deres kemiske blandinger virker under 
virkelige forhold i et produktionsanlæg samt under den efterføl-
gende håndtering efter kemisk bejdsning.

Syngenta har gennem mange år været en partner for Cimbria, og 
de besluttede sig derfor for et Cimbria anlæg. Bratney blev valgt 
til at stå for udarbejdelse af leveringsomfanget, installationen 
og det langvarige after sales service af Cimbria anlægget (og 
tilhørende udstyr).

Leveringen består af:
● Ombygning og opgradering af eksisterende Centricoater-20 

med de nyeste styresystemer
● Cimbria Centricoater-150 batch bejdser
● Den første Cimbria JCD 1250/3+1 tørrer samt båndføder 

i Nordamerika med styresystem til brænder, som sikrer 
skånsom tørring af såsæd 

● 18 Cimbria pumper med flowmålere til applikationsrummet 
– bestående af et specialfremstillet automatisk system, som 
efter behov doserer den kemiske blanding til bejdsesystemet

● Cimbria pumpesystem til rummet, hvor den kemiske blanding 
fremstilles 

Anlægget blev med stor succes idriftsat i august 2016, og dette 
anlæg er en vigtig reference for Cimbria bejdseanlæg og tørrerier 
i Nordamerika.

Cimbria kasteborde Cimbria kopelevatorerKen Durrant, områdechef hos Forage 
Genetics International, LLC, Nampa, Idaho 

Cimbria Centricoater CC150 batch bejdserCimbria mixing system Cimbria tørrer og båndføder med automatisk 
brænder kontrol og kontrolsystem for skånsom 
tørring
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DET PERFEKTE MATCH - CIMBRIA AND GSI 

Brevis, Bulgarien - opbevaringsanlæg fra 
GSI kombineret med Cimbria sorterings- og 
renseanlæg 
En af vores mange loyale kunder i Sydøsteuropa, firmaet Brevis 
i den nordøstlige del af Bulgarien, har for nylig moderniseret en 
af deres Cimbria installationer, som er bygget i 2007. De beslut-
tede at udvide deres forarbejdningsanlæg til græskarfrø med 
installation af flere Cimbria anlæg for at have kapacitet nok til at 
dække den stigende efterspørgsel. Deres investeringer i flere GSI 
silofaciliteter gennem de senere år afspejler også denne positive 
udvikling.

Når man taler med Nikola Popov og hans søn Hristo, ejerne af 
firmaet Brevis, fornemmer man straks, at deres primære fokus 
er kvalitetsprodukter. Dette gælder både deres brede pro-
duktportefølje af forskellige afgrøder, deres maskineri og anlæg 
til høst samt deres forarbejdningsanlæg. 

Brevis modtager, forarbejder og opbevarer deres solsikke-høst i 
GSI silosystemer på tre forskellige sites. De råder over en samlet 

opbevaringskapacitet for solsikker i runde siloer på cirka 50.000 
ton, hvilket svarer til en opbevaringsvolumen på ca. 120.000 
ton hvede! Derudover har de en lagerkapacitet på 35.000 ton i 
lagerbygninger.

Cimbrias samarbejde med Brevis begyndte i 2007 med 
opførelsen af et forarbejdningsanlæg til græskarfrø, efterfulgt 
af et stort anlæg til finrensning og afskalning af solsikkefrø i 

2013. Den kontinuerlige udvidelse af Brevis’ forretning, ikke kun 
over hele Europa, men også i USA, har nu gjort det muligt for 
firmaet at udvide deres forarbejdningskapacitet yderligere. De 
har valgt at tilføje en ny Cimbria indtags- og forrensersektion til 
deres græskarforarbejdningslinje, og derudover har de forøget 
kapaciteten med installation af flere finrensere i forbindelse med 
den eksisterende linje.

Brevis hovedkvarter Dulovo i det nordøstlige Bulgarien GSI silosystemer Cimbria såsæds procesulinje under opførelse



NEW MARKETS
FOR CIMBRIA
IN AFRICA
De seneste års stigende industrialisering i Afrika inden for frø- 
og fødevaresektoren samt Cimbrias øgede indsats har i stor 
stil bidraget til Cimbrias vækst i denne region.

Udover vores stærke position i mange af Afrikas nøgleland-
brugsregioner, er vi nu også kommet ind på markedet i Marokko 
og Botswana med installationer til såsædsforarbejdning.
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VERDENS STØRSTE ORDRE PÅ SILOANLÆG

De seneste års stigende industrialisering i Afrika inden for frø- og 
fødevaresektoren samt Cimbrias øgede indsats har i stor stil 
bidraget til Cimbrias vækst i denne region. Udover vores stærke 
position i mange af Afrikas nøglelandbrugsregioner, er vi nu også 
kommet ind på markedet i Marokko og Botswana med instal-
lationer til såsædsforarbejdning.

Hvis man ser på Afrikas geografiske størrelse, får man et ganske 
godt billede af den enorme dedikation og indsats, det kræver af 
Cimbria at dække frø- og fødevaresektoren fra nord til syd og fra 
øst til vest. 

Driftssikkerhed og robust design er nogle af de vigtigste faktorer 
for de firmaer som overvejer at investere i forarbejdningsudstyr 
i Afrika, eftersom det kan være svært at fremskaffe reserve-
dele lokalt i tilfælde af nedbrud. Cimbria er kendt for at levere 
anlæg med ekstra lang levetid og fremragende sorterings- og 
renseegenskaber.

I løbet af 2016 installerede Cimbria et 5 TPH såsædsanlæg 
fortrinsvis til forarbejdning af majsfrø til Landbrugsministeriet 
i Gaborone, Botswanas hovedstad i det sydøstlige hjørne af 
landet. Anlægget blev opført og idriftsat af vores lokale samar-
bejdspartner GST (Grain and Seed Tech), vores loyale partner 
gennem årtier, som hovedsageligt dækker den sydøstlige del af 
Afrika fra Zimbabwe og Zambia. 

Endnu et spændende projekt så dagens lys i begyndelsen af 
foråret 2016, da Cimbria blev inviteret til Marokkos hovedstad 
Rabat af det førende frøfirma i landet S.O.N.A.C.O.S., the “Société 
Nationale de Commercialisation des Semences”. Firmaet har en 
markedsandel på ca. 90 % inden for deres område. De sidste 
20 år har de opført deres såsædslinjer i samarbejde med en af 
vores konkurrenter, men eftersom de ikke har været helt tilfredse 
med deres service på det seneste, kontaktede de Cimbria. Det 
lykkedes Cimbria at vinde denne ordre på to såsædsforarbejd-
ningsanlæg. Begge anlæg har en kapacitet på 10 TPH korn - det 
ene anlæg skal installeres i Sale og det andet i Fkih ben Salah. 
Begge linjer forventes at være oppe at køre omkring juletid i 2016.

Cimbria har i løbet af en periode på 9 måneder leveret 23 
siloanlæg. Hvert anlæg har en kapacitet på 60.000 ton, hvilket 
svarer til en samlet silokapacitet på ikke mindre end 1.38 millioner 
ton korn. Finansieringen af den største kontrakt på siloprojekter 
på verdensplan blev ydet af de Forenede Arabiske Emirater til 
Egypten. Færdiggørelsen af dette kæmpe siloprojekt skrider 
planmæssigt frem.

Et par nøgletal for denne ordre:
● 276 siloer på 5.000 ton hver med fejesnegle
● 450 stk. 200 TPH kædetransportører, i alt 9 km 
● 92 stk. 200 TPH kopelevatorer, i alt 4 km
● 23 stk. 200 TPH Delta 167 Mega-rensere
● 2000 stk. Q 30 pneumatisk styrede ventiler og slisker
● 23 sæt elektroniske styresystemer med PLC og SCADA
● 23 sæt Unitest temperaturovervågnings- og 

lagerstyringssystemer
● 20 millioner bolte og møtrikker

Installationsarbejde 
Det sidste år har været et meget travlt år for Cimbrias Site 
Operations afdeling, som har stået for supervision af instal-
lationerne på 23 forskellige sites over hele Egypten. I løbet af 
installations-, test- og idriftsættelsesperioden har Cimbria haft 50 
supervisors, ingeniører og projektledere udstationeret i Egypten. 
På nuværende tidspunkt er ca. 20 anlæg færdigbygget og testet 
med korn, og de sidste anlæg bliver færdiggjort og testet i løbet 
af den første halvdel af 2017. Kontrakten omfattede en meget 
detaljeret plan mht. afprøvning af hver transportlinje med specifi-
kation af antal timer uden fejl, samt test af opbevaringskapaciteten 
for en fuld silo pr. anlæg. Alle test oversteg de specificerede 
kapaciteter, og alt i alt er projektet forløbet tilfredsstillende. Vi har 
formået at indfri alle kundens krav, og vi kan nu glæde os over at 
have verdens største kontrakt på siloanlæg som reference.

CIMBRIA ØGER AKTIVITETEN I AFRIKA

Velkommen til El Marashdah, en 
del af Cimbria rekordstore ordre 
på siloanlæg til Egypten

Siloanlæg under konstruktion hos Berkash, Egypten Såsædsanlæg I Botswana
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Etiopien – kaffeforarbejdningsanlæg nr. 30 
solgt til BNT i Etiopien
Cimbria i Etiopien kan igen fejre en rigtig succeshistorie med 
det 30. anlæg til kaffeforarbejdning bygget i Etiopien. Lige 
nøjagtig dette anlæg til BNT introducerer samtidig en nyhed, 
da det er det første anlæg i landet udstyret med et højeffektivt 
beluftningssystem.

Det er fuldt udstyret med filtre og støvafsugningudstyr, som 
sørger for en betydelig reduktion af udledningen, hvilket ikke 
kun beskytter miljøet, men endnu vigtigere, også beskytter  
medarbejderne. 

Firmaet BNT, som er etableret i 2010, forhandler udelukkende 
etiopisk Arabica grøn kaffe. Kaffen købes direkte fra avlerne og 
forberedes til eksport i 60 kilo sække efter forarbejdning på et 5 
TPH forarbejdningsanlæg fra Cimbria.

Cimbria SEA avanceret optisk sorte-
ringsteknologi - Forbedret kvalitet i 
morgenmadsprodukter
Firmaet Weetabix East Africa Limited, som er beliggende i Nairobi, 
er et 100% ejet datterselskab af det engelske firma Weetabix 
Cereal Company. “Weetabix brandet har ikke kun opnået en 
position som et elsket og pålideligt produkt af forbrugere i denne 
region, men vi har også formået at udvikle morgenmåltidet til et 
sund og nærende måltid på tværs af forskellige aldersgrupper, og 
vi arbejder hårdt på at forblive i forreste linje mht. innovation inden 
for denne kategori,” fortæller den adm. direktør for Weetabix. 
Weetabix E. A. Ltd valgte Cimbria East i Africa som leverandør 
af udstyr til rensning af hvede, buffer-lager og optisk sortering på 
deres fabrik, eftersom Cimbria East Africa Ltd har været i stand 
til at opbygge et stærkt brand trods hård konkurrence fra andre 
virksomheder inden for samme industri.
Anlægget som blev installeret inkluderer SEA Chrome optisk 
sorteringsanlæg, en aspiratør forrenser, en 1.000MT silo til opbev-
aring af hvede, båndtransportører, kopelevator, støvafsugning og 

batch-vægt. Efter forarbejdning og rensning føres det rene, sorterede 
hvede videre til tilberedning og yderligere forarbejdning på fabrikken, 
hvilket sikrer ensartethed i kvaliteten af det færdige produkt.

De medarbejdere, som beskæftiger sig med håndtering eller 
forarbejdning af korn, støder ofte på udfordringer i forbindelse 
med drift af maskineriet lige fra betjening til vedligeholdelse. Som 
en professionel leverandør af tekniske løsninger til forarbejdning 
efter høst, er det en af Cimbrias fornemmeste opgaver at sørge 
for at den rigtige teknologi og de rette procedurer er til stede. 
Derudover er det essentielt at yde efterfølgende support for at 
sikre maksimal produktivitet og investeringsafkast for kunden.

Over tid opstår der slidtage på anlæg og udstyr, og det er 
derfor vigtigt, at forebyggende vedligeholdelse og reparationer 
udføres i henhold til forskrifterne for at sikre effektiv drift. Service-
logbogen skal altid holdes ajour, og service skal udføres som 
foreskrevet. After sales service er en anden vigtig faktor, herunder 
kundebesøg, udskiftning af reservedele og ikke mindst oplæring 
af kundens medarbejdere.

En vigtig del af idriftsættelsen af et projekt omfatter oplæring af 
operatørerne. En fabrik kan ikke fungere uden medarbejdere til at 

betjene anlæggene, og effektiv drift forudsætter, at operatørerne 
har den rette uddannelse og viden til at betjene anlæggene. 
Cimbria East Africa organiserer oplæringsforløb, som sikrer, at de 
personer, som skal udføre drift og vedligeholdelse, har de rette 
kompetencer til at betjene og servicere anlæggene, således at 
man opnår optimal udnyttelse af ressourcer. Disse oplærings-
forløb er skræddersyede og dækker de anlæg, som anvendes 
af de lokale kunder i de enkelte regioner samt ny teknologi. 
Kurserne klæder deltagerne på med viden og kompetencer 
i forhold til drift og vedligeholdelse af Cimbria udstyr med det 
formål at forlænge maskinernes levetid og dermed opnå et højere 
investeringsafkast. 

Undervisningen fokuserer på bedste praksis under drift og 
vedligeholdelse, forebyggende og korrigerende vedligeholdelse, 
fejlfinding, service- & driftsprocedurer samt de problemstillinger, 
som ofte opstår under drift.

OPTISK SORTERING FOR BEDRE KVALITET KURSUS I DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

SEA Chrome farvesorterer installeret hos Weetabix Cereal Company

Opmærksomheden er stor hos de studerende Gruppefoto af det nyligt uddannede hold i drift og vedligehold

Holdet bag BNT grøn kaffe installationen

30. ANLÆG TIL KAFFEFORARBEJDNING I ETIOPIEN
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NYT ANLÆG I FREDET OG BEVARINGSVÆRDIG BYGNING

Cimbrias canadiske forhandler, Nexeed, instal-
lerer avanceret forarbejdningslinje i fredet og 
bevaringsværdig bygning 
JS Henry & Son, som er beliggende i den vestlige del af Manitoba-
provinsen i Canada, er et familieejet firma i tredje generation, 
som beskæftiger sig med såsædsproduktion. Firmaet dyrker og 
forarbejder såsæd, herunder forskellige kornsorter, sojabønner, 
hørfrø, ærter og fababønner.
 
Eftersom firmaets eksisterende forarbejdningslinje var blevet 
for lille, havde den nuværende ledelse (Cam & Denise Henry, 
deres datter Marnie og hendes mand Eric McLean) omhyggeligt 
planlagt, hvordan det gamle udstyr kunne udskiftes og erstattes 
med et nyt system med meget højere kapacitet. Udskiftningen 
skulle finde sted i perioden mellem forårssåningen og den 
efterfølgende høst, da den samme bygning skulle anvendes 
til den nye linje. Et unikt aspekt ved dette projekt er selve 
bygningen - en 86 år gammel stald med valmtag - bygningen 
blev oprindeligt brugt til kvægstald, men blev i 1982 ombygget 
til såsædsforarbejdning. Med det nye og større anlæg var det 
nødvendigt at udnytte hele bygningen, og det betød ændringer 
af loftet, som blev delvist fjernet, og delvist bevaret som en del af 
operatørniveauet. Nexeed fik til opgave at bistå i installationsplan-
lægningen, herunder udarbejdelse af forarbejdnings-flow, optimal 
indretning af fabrikken, under hensyntagen til den begrænsede 
plads og loftshøjde i den eksisterende bygning, samt design af 

de stålkonstruktioner og operatørplatforme, som var påkrævet 
for at skabe et operatørniveau ca. 3 meter oppe. Det færdige 
anlæg fremstår som en interessant kontrast, hvor vestcanadisk 
landbrugskultur møder avanceret teknologi.  
 
Forarbejdnings-flowet inkluderer en 184 kørner, en Delta renser 
model 107, Cimbria Heid HSR 12020 triør, en Cimbria Heid 
GA310 kastesorterer, og et Cimbria SEA Chrome 5 optisk 
sorteringsanlæg. Firmaet valgte, ifølge Eric McLean, Cimbria 
udstyr på grund af deres gode erfaringer med et Cimbria renser 
i den tidligere fabrik, Cimbrias gode omdømme mht. kvalitet og 
driftssikkerhed, samt Cimbria og Nexeeds erfaring og formåen i 
forhold til at tilbyde løsninger til mange af de udfordringer, som 
opstår i forbindelse med et projekt af denne type. Ved at tilføje 
optisk sorteringsteknologi til såsædsforarbejdningslinjen bliver 
JS Henry i stand til at fjerne defekte korn efter den maskinelle 
rensning, og dermed er deres produkter en klasse bedre end 
produkter fra producenter uden optisk sorteringsteknologi.
 
Det færdig anlæg har en kapacitet på 12 TPH hvede og byg, 
samt 11 TPH sojabønner, og anlægget forarbejder uden 
problemer 13.500mT såsæd årligt, hvilket giver plads til fremti-
dige udvidelser.

SMÅ KAFFEMØLLER MED STORE MULIGHEDER 

MICRO-MILLS – muligheden for at sælge grøn 
kaffe direkte til forarbejdningsindustrien 
Mikrokaffefabrikker ejes af mindre landmænd men hjælper også 
organisationer, som i vid udstrækning er ved at overgå til dette 
system Cimbria fokuserer nu på og udvikler mindre proceslinjer 
specielt til dette marked og har allerede solgt adskillige enheder til 
Mellem- og Sydamerika. De små proceslinjer har en afskalningska-
pacitet på 1 ton/time med vækstpotentiale, der afhænger af den 
indledende konfiguration. Eftersom specialkaffe plukkes med stor 
omhu, kan udstyret reduceres til et minimum.

I løbet af de sidste 5-10 år har flere og flere kaffebønder startet 
deres egne ”micro-Beneficio” (mikromøller) til bearbejdning af kaffe 
fra deres egne, deres familiemedlemmers eller deres naboers 
små landbrug. Mange landbrug er kun på nogle få hektarer. Disse 
mikromøller anvendes til vådforarbejdningsformål sammen med 
mekanisk udstyr såsom Eco Pulpers med henblik på at reducere 
vandforbruget. De fleste af mikromøllerne er progressive bønder, 
der passer godt på deres planter, inddeler landbrug, sorter og 
alle jordstykker efter daglige plukninger før forarbejdning. Mange 
bønder har også organiseret sig i kooperativer og sælger deres 
produkter direkte til forarbejdningsindustrien.  Cimbria leverer enkle 
og prisbillige proceslinjer med deres helt egne særlige afskallere, 

Hansa 10 og Hansa 14, som kan afskalle diverse ved blot at skifte 
maskinens nedre sier.  Yderligere – og afhængigt af den lokale 
kaffekvalitet – kan der anvendes en størrelsessorterer eller et 
kastebord til endelig adskillelse. Eftersom konfigurationerne kan 
være fleksible, er forskellige løsninger relevante. Samlet skal de 
give bonden den bedste konfiguration til bestemmelse af kvalitet 
og implementering af gode forarbejdningspraksisser. 

Vi er glade for at kunne iagttage, at mange af de mikromøller, vi 
solgte, har været ekstraordinært effektive – såsom hos Coffee Estate 
La Bastilla i Nicaragua, der på deres hjemmeside proklamerer: Du 
er nu kommet ind på webstedet tilhørende verdens bedste kaffe! 
Det er dét, det får Coffee Estate La Bastilla til at skille sig ud. De 
producerer og eksporterer deres egne ”distriktskaffer” fra deres to 
private kaffegodser i Jinotegas højland i Nicaragua. Plantagerne 
har siden 2003 været certificeret af internationale frivillige virk-
somheder såsom Rainforest Alliance, der arbejder på at fremme 
bæredygtighed inden for landbrug. La Bastillas mission går på at 
producere og levere den bedste kaffe til virksomhedspartnere og 
kafferistere – igennem det, naturen har at byde på.

Cimbria udstyr monteret med respekt for bevaringsværdig bygning
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GRUNDIG TEST SIKRER ORDRE PÅ FARVESORTERERFARVESORTERING I BRASILIEN

Dalby Mølle er i dag en moderne virksomhed inden for produk-
tion af økologiske fødevarer, herunder forarbejdning af havregryn 
og relaterede glutenfrie kornprodukter.

For forsat at være førende med kvaliteten af korn- og melprodukter, 
besluttede direktør Claus Sønniksen, Dalby Mølle A/S, at han 
ville sortere kornprodukterne endnu bedre end med de kendte 
systemer, herunder længde, tykkelse og vægt af kornet. 
I forsættelse af denne beslutning, blev det Claus Sønniksens klare 
overbevisning, at den bedste løsning ville være en farvesortering 
af kornet.

Der er jo en del producenter på markedet med hensyn til farve-
sortering, men efter en kontakt til nogle af de øvrige producenter, 

valgte Claus Sønniksen at arbejde videre med Cimbria. Claus 
Sønniksen havde store krav til resultatet af testen, men de 
engagerede Cimbria SEA medarbejder fandt frem til den rette 
indstilling af maskinen, og resultatet blev godkendt. 

Der blev efterfølgende afgivet ordre på en Cimbria SEA Chrome 
Color sorter med RGB og InGaAs kameraer. Denne model er 
meget velegnet til forskellige opgaver med høj sorteringsnøjag-
tighed, herunder udtagning af kerner der indeholder gluten.

Udover levering af Color sorteren, stod Cimbria også for instal-
lationen, transportudstyr til og fra maskinen.

Alt i alt et godt forløb, fra valg af maskine til ibrugtagning.

Cimbria forbedrer 
farvesortering i Brasilien
Hvis man tegner en lige linje fra Imola i Italien til byen Goianésia, 
som er beliggende i den centralvestlige del af Brasilien, er 
afstanden mere end 9.500 km. Det er afgjort en lang rejse, men 
det var ingen hindring for Cimbria, da der viste sig en mulighed 
for at styrke vores tilstedeværelse yderligere på det brasilianske 
marked. Derfor var det også lige nøjagtig denne rejse, som 
SEA CHROME sorteringsanlæg tilbagelagde for at nå frem til 
Limagrains såsædsforarbejdningsfaciliteter. 

Limagrain er en vigtig kunde, som er repræsenteret i over 40 
lande, firmaet har mere end 8.600 ansatte og er det fjerde største 
inden for salg af såsæd på det globale marked. Vores partner 
MOMESSO, som repræsenterer Cimbria i Brasilien, stod for 
afklaring af kundens forventede og præcise behov, præsentation 
af Cimbrias løsninger samt det vellykkede salgsarbejde. 
Til trods for at Limagrain allerede anvender højkvalitets anlæg til 
forarbejdning af majs, kom det frem på mødet mellem MOMESSO 
og kunden, at der var mulighed for at forbedre resultaterne 
yderligere med Cimbrias avancerede farvesorteringsteknologi. 
Det klare mål var en betydelig reduktion af antallet af defekte frø i 
deres færdige højkvalitets produkt.

Installation og oplæring blev gennemført i august i tæt samar-
bejde mellem Cimbria og MOMESSO. I den forbindelse deltog 
en af vores teknikere fra Imola samt to andre ingeniører fra 
vores repræsentant, hvilket gav kunden et godt billede af vores 
engagement og høje professionelle niveau.
Vi har for nylig modtaget de samlede data for SEA CHROME 
anlægget hos Limagrain sammen med en besked, som viser 
vores kundes tilfredshed. Vores farvesorteringsanlæg opnåede 
en præcision, som oversteg 99% i alle de analyserede partier. De 
indsamlede data viste et flot resultat på 99,88%, dvs. at procent-
satsen af defekte frø i de godkendte partier er næsten nul. 

MOMESSO ser positivt på salgsmulighederne for 2017. 
Marketingskampagner og -tiltag i specialiserede fagblade er 
allerede igangsat for at markedsføre den nye SEA CHROMEX. 
Vores partners vigtigste initiativ er dog åbningen af MOMESSOs 
Centre for Excellence. Det er en såsædsforarbejdningsfacilitet 
opført på MOMESSOs produktionsdomicil, som er fuldstændig 
dedikeret til innovation, test, oplæring og præsentation. Denne 
facilitet er udstyret med Cimbria og MOMESSO anlæg, og den 
tager imod besøg af kunder og repræsentanter fra det videnska-
belige miljø. Disse initiativer styrker grundlaget for endnu bedre 
resultater for Cimbria i Brasilien.

Opstart af SEA Chrome:  Limagrain´s representant, 
Momesso’s representanter og Cimbria tekniker

Dalby Mølle A/S er en virksomhed 
med en lang historie. Den idylliske 

mølle er beliggende ved Dalby 
Møllebæk, som tidligere drev 

møllen ved hjælp af vandkraft. 

Erik Graversen, R&D udfører en test på SEA Chrome 
farvesortereren på Cimbrias testanlæg i Thisted

Claus Sønniksen deltog aktiv i testen, og sammen med Cimbria SEA`s medarbejdere talte han de 
frasorterede kornkerner op, for at sikre, at resultatet var i overensstemmelse med de ønskede krav.
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AUTOMATISK PULVERTRANSPORTSYSTEM

Det er en udfordrende sag at transportere pulver (f.eks. fra 
storsække) i jordniveau op til pulverdoseringsenheden silo. 
Medmindre transportører kan transportere pulversækkene 
manuelt op til coatingmaskinen, er der brug for automatiske 
pulvertransportsystemer, f.eks. med brug af snegle transportører, 
eller pneumatiske løsningerder pumper fluidiseret pulver rundt ved 
hjælp af et simpelt luftpumpevakuumsystem, der suger pulveret 
op i siloen. Frøsektoren efterspørger primært 100 % selvrensende 
udstyr for at forhindre krydskontaminering, samt støvtætte anlæg 
for at minimere forurening. Vakuumtransportsystemet er det helt 
rigtige valg til dette formål.

Forarbejdningsanlæg til flere end 30 
græssorter
Når man taler om forarbejdning af græsfrø “skilles fårene hurtigt 
fra bukkene” med hensyn til sorteringskvalitet og -effektivitet fra 
de forskellige producenter af såsædsforarbejdningsanlæg. Korrekt 
sortering så vel som skånsom håndtering af de skrøbelige og 
delvist fritløbende frø er nøglefaktorer for succes, og derfor kom 
det ikke som nogen overraskelse, at Cimbria blev valgt som ene-
leverandør af alt forarbejdningsudstyr til græsfrø af en producent 
i Østrig. Der er tale om et helt nyt firma, etableret af 7 ambitiøse 
landmænd, som har dyrket græsfrø gennem mange år.  

Anlægget består af en cylindrisk soldrenser ZS 700, som sørger 
for forrensning af græsfrøene, og eftersom nogle af dem er lidt 

”dunet”, har de en tendens til at klistre og klumpe sammen.
Efterfølgende er der installeret en børstemaskine Delta181 til at 
fjerne agner og dele dobbeltfrø.

Det næste trin består af en Super-finrenser Delta 104, som 
fjerner større og mindre urenheder såvel som strå og andre lette 
partikler. Triør HSR 6020 R-L sørger derefter for at frasortere kort 
og langt ukrudt, knækkede kærner og strårester. 

Nogle sorter har brug for sortering baseret på vægt, dette 
varetages af et kastebord GA 31. Sidst, men ikke mindst, er 
der installeret en velvet roller SRM 200 til at fjerne havresyre fra 
kløverfrøene.  

Principskitse 
over 

pneumatisk 
transport-
system til 

pulver med 
indtag og tre 
doseringsrør

Hovedkomponenterne er (se illustration, fra højre mod venstre) 
vakuumpumpen med de nødvendige luftrør, mindst én 
modtagerbeholder, pulvertransportrørene og storsæktragten 
med renseventil. Vakuumpumpen starter efter anmodning og 
skaber et vakuum til indsugning af pulveret fra storsæktragten 
og op i modtagerbeholderen. Efter at en vis mængde pulver 
er tilført modtagerbeholderen, standser vakuumpumpen, og 
modtagerbeholderens bundklap åbnes for at dumpe pulveret 
ned i pulverdoseringsapparatet nedenfor. Den store fordel ved 
denne type transportsystem er det vakuum, der bliver skabt. 
Herved forbliver det transporterede pulver i rørene, og enhederne 
er næsten 100 % selvrensende.

PRÆCIS OG NÆNSOM HÅNDTERING AF GRÆS
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Heazlewood Seeds Pty Ltd blev grundlagt i 1980 og er 
beliggende i Whitemore i det nordlige Tasmanien, Australien. Det 
uafhængige, familieejede firma tilbyder såsædsforarbejdning til 
en række frøfirmaer og producenter. Heazlewood Seeds startede 
ud som et beskedent firma, men over årene har firmaet oplevet 
en betydelig vækst og forarbejder nu mere end 5.000 ton såsæd 
årligt. Firmaet fokuserer specielt på græs- og grøntsagsfrø til 
både hjemmemarkedet og eksport. De tilbyder en lang række 
ydelser herunder forarbejdning, tørring, bejdsning og emballering.
Som et af kun to hovedfirmaer, som tilbyder kontrakt-såsæds-
forarbejdning i Tasmanien, har Heazlewood Seeds været nødt 
til at udvide for at kunne følge med efterspørgslen på grund af 
den seneste vækst i såsædsindustrien i Tasmanien. Tasmaniens 
klima og vækstbetingelser minder meget om Mid-Canterbury-
regionens i New Zealand. Disse forhold samt den seneste 
udbygning af vandingsinfrastrukturen og ikke mindst en voksende 
gruppe erfarne producenter har betydet, at flere og flere firmaer 
er begyndt at vende blikket mod Tasmanien i deres søgen efter 
pålidelig højkvalitets såsædsproduktion.  

Samarbejdet mellem Heazlewood Seeds og Cimbria startede i 
begyndelsen af 2006 med købet af deres første Cimbria Delta 
type 106 renser og type 184 kørner samt adskillige soldrensere. 
Heazlewood Seeds kører nu med fire forarbejdningslinjer. To 
af disse linjer er udstyret med en Cimbria Delta type 105, som 
hovedsageligt anvendes til rensning af henholdsvis kløverfrø og 

gulerodsfrø. Derudover er der installeret et Cimbria Heid GA-310 
kastebord, fortrinsvis til forarbejdning af gulerodsfrø. Kastebordet 
er udstyret med en delvis støvhætte, som er tilsluttet en Cimbria 
Cyclofan type CF-930. Kastebordet og cyklofanen blev installeret 
i 2013. 

Hovedparten af Heazlewood Seeds’ forretningsområde består 
af rensning af flerårigt og italiensk foder-rajgræs. Tasmaniens 
produktion dækker nu størstedelen af Australiens behov for 
rajgræs. I 2015 førte stigende produktion i Tasmanien til firmaets 
største enkelt udvidelse af rensekapaciteten med installation af 
to nye forarbejdningslinjer til foder-rajgræs. De to linjer er begge 
udstyret med en Cimbria Delta type 106 efterfulgt af Cimbria Heid 
HSR-16020 R-L længdeseparatorer. 

I 2015 og 2016 blev der gennemført betydelige investeringer i 
nye bygninger, ombygning af en eksisterende Delta renser106 
forarbejdningslinje samt installation af de nye Delta renser 106 og 
HSR-16020 R-L længdeseparatorer. Installationen inkluderede 
et stort antal Cimbria “Q” rør og tovejsventiler, som sikrer en 
mere effektiv og hurtigere installationsproces, i stedet for den 
traditionelle, dyre og tidskrævende kundetilpassede metode.

“Installering og anvendelse af moderne, effektivt Cimbria udstyr 
har betydet, at Heazlewood Seeds er i stand til at leve op til de 
kvalitets- og gennemløbskrav, som vores kunder efterspørger.”.

Duncan Heazlewood ved siden af det 
nyligt installerede kastebord

Yderligere oplysninger om Tasmanien:
I de senere år er der blevet etableret en række specialiserede virksom-
heder inden for non-food landbrugsindustrien i Tasmanien, som har 
haft væsentlig indflydelse på globale nichemarkeder. Staten er blevet 
verdens største, lovlige leverandør af opiater til farmaceutisk brug med 
en produktion på mere end 45 procent af det globale udbytte. Pyret-
hrum-industrien vokser også hastigt og står nu for 60 procent af ver-
densmarkedet for dette naturlige og biologisk nedbrydelige sprøjtemid-
del. Derudover produceres der også æteriske olier i Tasmanien – såvel 
spiselige som ikke-spiselige – fra en bred vifte af afgrøder. Volatile olier 
udvindes fra pebermynte, krusemynte, persille, boronia, solbær, fen-
nikel, dild, bjergpeber, lavendel, salvie og humle. Tasmanien leverer 98 
procent af alle grønne ærter og 74 procent af alle grønne bønner, som 

forarbejdes i Australien. Kornproduktionen består primært af byg, 
hvede og havre. Tasmanien er Australiens andenstørste pro-

ducent af kartofler med et høstudbytte på 360.000 ton 
og en industriel værdi på omkring $128 millioner. 

Tasmanien producerer cirka en tredjedel af 
alle australske løg og står for 80 pro-

cent af Australiens oversøiske 
løgeksport.

STORT SÅSÆDSFORARBEJDNINGSFIRMA I TASMANIEN
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UDSTYR TIL FODER OG GØDNINGEINDUSTRIEN

Fiskå Mølle, Etne
Hos Fiskå Mølle i Etne har vi i år færdiggjort en større udbygning 
af anlægget, som betyder at kapaciteten er øget hele vejen rundt 
i foderfabrikken.

Startende fra råvaresiden er der tilføjet 6 nye råvaresiloer, der er 
forsynet med snegle til udtræk / dosering af varer ned i en ny 
vægt, som er medvirkende til at udvejningen går tilstrækkelig 
hurtig med endnu flere råvarer. Der er desuden lavet en udvidelse 
til mikrovarer, som modtages i storsække og doseres ind i den 
nye vægt. Sammen med tilbygningen der rummer mikrovarerne, 
er der lavet plads til et nyt kontrolrum, og bag dette er der bygget 
et nyt produktionstårn, der er klar til at der kan sættes en ny 
produktionslinje ind, mens det nuværende anlæg producerer. Der 
er således taget højde for fremtidig opgradering af kapaciteten 
på anlægget, uden at anlægget skal stå stille i længere tid, mens 
dette foretages.

Som en forenkling af brugen af runde stålsiloer laves en ny 
højere liggende bund, og under den monteres en transportør 
fra silocentrum ud til en anden transportør der kører varer ind 
til produktionen. Siloen er endvidere forsynet med fejesnegl, 
således at tømningen er automatiseret.
Den sidste del af udvidelsen er flere færdigvaresiloer, der er bygget 
i tilknytning til eksisterende færdigvaresiloer med mulighed for 
udsækning af varer.
Cimbria har stået for hele lay-outet for denne udvidelse, og har 
tidligere lavet en større udvidelse af anlægget.

AM Nutrition 
AM Nutrition fremstiller et højprotein produkt på basis af ærter, 
der importeres fra forskellige steder i verden. Vi installerer en ny 
renser i anlægget, således at proteindelen kan leveres fuldstæn-
digt fri for gluten. Processen er at alt korn i varen renses ud og 
dermed sikrer man sig helt glutenfri vare. Det korn der renses fra 
kan anvendes i foderproduktionen. 

Norsk Naturgjødsel
Norsk Naturgjødsel er beliggende særdeles naturskønt på 
kanten af Nordsøen, og fremstiller pelleteret gødning, der 
som hoved ingrediens bruger hønsemøg, der under vejs i 
processen tørres og sigtes inden det pilletteres og køles og 
sækkes op i plastsække der for en stor del sælges i bygge-
markeder og plantecentre – og det eksporteres desuden til 
Vietnam . Vi har i år foretaget en større ombygning, med bl.a. 
ny snegl til at trække hønsemøget 
ind til tørreriet, og desuden lavet 
en del nyt transportanlæg, og 
sat sigter ind, dels til sikring 
mod at der er fremmedlegemer 
i varen på vej frem til pressen, 
og dels til sigtning af smuld 
fra de færdige piller, således 
at varen er fri for smuld når 
den pakkes.

Den frugtbare region Vojvodina i Serbien er kendt i hele verden 
og spiller en nøglerolle for såsædsindustrien i Europa. Firmaet 
Agromarket fra den centrale del af Serbien har for nylig installeret 
et Cimbria forarbejdningsanlæg til solsikkefrø.
Som det fremgår af Agromarkets hjemmeside, er firmaet en af 
nøglespillerne på Balkan, og firmaet er derfor en meget vigtig 
kunde for Cimbria. Agromarket d.o.o. i Kragujevac er et privatejet 
firma - aktieselskab - grundlagt i 1991. Hovedformålet med 
firmaet var at levere produkter til landbrugsproduktion til engros- 
og detailforretninger. I dag, mere end 20 år efter grundlæggelsen, 
er Agromarket både producent, en af de førende importører 
samt repræsentant og distributør for et stort antal varer, som 
med stor succes imødekommer efterspørgslen i hele regionen 
på Vestbalkan: Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, 
Makedonien og Kosovo. Derudover repræsenterer firmaet også 
nogle af verdens førende producenter af pesticider (Syngenta, 
Du Pont, Dow AgroSciences, Bayer Cropscience, BASF, United 
Phosphorus, Arysta LifeScience, Sinochem Ningbo, Agriphar, 
Spiess Urania, Cheminova, Nissan Chemical Industries, Zapi, 
Goemar, Galenika Fitofarmacija, Cinkarna,..) 
 “Agromarket Group” har et omfattende netværk inden for 
landbrugssektoren, både inden for produktion, forarbejdning og 
eksport, og firmaet er derfor i stand til at afgive et unikt og komplet 
tilbud til kunder og forretningspartnere, hvilket styrker deres rolle 
som førende inden for hele sektoren af landbrugsprodukter.
Solsikkeplanten er den mest almindelige olieplante i Serbien, og 
den dyrkes på cirka 160.000 ha. I løbet af de sidste år, i samar-
bejde med Institute Novi Sad, Syngenta and Advanta Seed, er 

produktionen i Zajecar og Bela Crkva mangedoblet, ikke kun 
den kommercielle produktion af forskellige slags solsikker, men 
også produktionen af de nye hybridvarianter. Høj kvalitet og 
højt udbytte af solsikker og olie samt de specielle IMI hybridfrø 
sikrer forbrugerne i Serbien, Ukraine, Rumænien og Bulgarien 
produkter med unikke egenskaber.
Ovennævnte faktorer var afgørende for Agromarkets beslutning 
om at udvide deres forretning med et højkvalitets forarbejdnings-
anlæg. Firmaet blev rådgivet af eksperter fra Syngenta, eftersom 
denne fabrik hovedsageligt skal forarbejde solsikker til Syngenta. 
Den 4 TPH linje er udstyret med Cimbria Super finrenser D106 
(samt en kørner Delta 184 med det formål at bevare multifunk-
tionen af fabrikken). Triør HSR 12020 R-L sørger for frasortering 
af pinde og muliggør samtidig forarbejdning af hvede. Cimbria 
bejdser CC50 er udstyret med direkte dosering og mass flow 
meter dosering, og dermed er fabrikken fuldendt. Mass flow 
meter bruges hovedsageligt til påføring af bejdsningsmateriale 
på solsikkefrøene. Den vigtige, skånsomme transport af solsik-
kefrøene varetages af professionelle Pendulum bucket elevatorer 
(PBE20), som forebygger beskadigelse af de skrøbelige frø. 
Sidst, men ikke mindst sørger moderne PLC-styring for den 
bedste overvågning af fabrikken og bidrager til en effektiv 
arbejdsproces. 
Cimbria er stolt af at kunne byde velkommen til endnu en profes-
sionel kunde: Agromarket i Serbien, som nu også er ejer af et 
Cimbria såsædsanlæg. Vi glæder os til at se, hvad fremtiden 
bringer og ser frem til yderligere samarbejde fremover.

SÅSÆDSANLÆG I HJERTET AF SERBIEN

Såsædslinje til solsikkefrø med 4 tph indtagskapacitet PLC central control Universal levator for skånsom transport Transport over færdigvaresiloer hos Fiskå Mølle, Etne
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CIM-SAFE BESKYTTER DIN PRODUKTION

I kornforarbejdningsindustrien, og specielt inden for tørring af 
korn, er der altid en potentiel risiko for, at der kan opstå gnister, og 
det er derfor nødvendigt at implementere forskellige løsninger for 
at minimere risikoen for omfattende beskadigelse af udstyr. Den 
løsning, som Cimbria har anvendt i vores korntørrerier de sidste 
30 år, er den velkendte CW-4 overophedningsalarm - et system 
som via varmefølsomme kabler registrerer temperaturstigninger, 
afgiver en alarm til operatøren samt afbryder tørreriet - og dermed 
forhindrer branden i at udvikle sig.
Efterhånden som markedet har udviklet sig i retning af færre, men 
større forarbejdningsanlæg, hvor effektivitet og driftssikkerhed er 
nøglefaktorer for at opretholde produktivitet og rentabilitet, er 
det blevet endnu vigtigere at fokusere på sikringsudstyr, som 
sørger for sikker drift af anlæg og detekterer gnister og gløder 
hurtigst muligt. Samtidig har de lovgivningsmæssige krav så 
som OSHA i Nordamerika og ATEX i Europa tvunget industrien, 
både leverandører af udstyr og forarbejdningsvirksomheder, til at 
genoverveje og forbedre anlægsdesign.
For at efterleve lovgivningen samt sikre forarbejdningsudstyr 
har Cimbria for nylig introduceret et nyt infrarødt gnistdetek-
teringssystem: CIM-Safe. CIM-Safe er allerede implementeret 
som ny sikringsanordning på vores tørrerier, hovedsageligt fordi 
systemet har følgende fordele:
● Hurtigere reaktion i forhold til CW-4 kabelløsning 
● Indstilling er unødvendig, dvs. systemet er altid tilkoblet, 

uafhængigt af om der forarbejdes produkter
● Let installation med høj-sensitive infrarøde sensorer
Det danske agroindustrielle forsikringsselskab har evalueret 

CIM-Safe, og systemet anbefales som den eneste løsning, der 
opfylder kravene til nedsættelse af forsikringspræmien - ligesom 
det også var tilfældet med CW-4.
Takket være systemets kompakte og solide design med et støbt 
aluminiumshus, som beskytter den infrarøde sporingssensor bag 
ridsefast safirglas, sørger CIM-Safe for øget beskyttelse af en 
lang række udstyr inden for den agroindustrielle sektor:

● Kopelevatorer
● Transportbånd
● Kædetransportører
● Transfer-steder/indtagssystemer
● Aspirationssystemer
● Pneumatiske systemer
● Anlæg til møllerier 

CIM-Safe kan let integreres i ovennævnte udstyr og tilkobles det 
decentrale betjeningspanel, som aktiverer en akustisk alarm og 
blinker ved detektering. For yderligere sikring aktiveres endnu en 
alarm ved omfattende detektering. Den sidstnævnte alarm kan 
brugerindstilles og anvendes til automatisk afbrydelse.
CIM-Safe kan desuden udstyres med et automatisk vandbaseret 
højtrykssystem, som fungerer som en effektiv vandbarriere til 
slukning af gnister ved installation i lukkede rum.

Kort sagt: I alle områder, hvor der er en potentiel risiko for eksplo-
sion kan CIM-Safe overvejes som en foranstaltning til at minimere 
bekostelig beskadigelse af udstyr og - måske endnu vigtigere 
– deraf følgende tab grundet produktionsstop.

MAISADOUR har opgraderet deres majsforarbejdningslinjer i det 
sydlige Frankrig med en Centricoater CC 250 samt et meget 
alsidigt og fleksibelt doseringssystem til de kemiske ingredienser. 
For at transportere de forarbejdede frø ved en ugentlig kapacitet 
på op til 25 tons/time efter forarbejdning er den første PBE 40 – 
vores nye og største universal elevator – blevet taget i brug på 
anlægget.   

Attrisem, Cimbrias repræsentant i Europas største landbrug-
sland, Frankrig, har et tæt samarbejde med Maisadour. Derfor 
satte Maisadour sin lid til Attrisems omfattende erfaring og 
færdigheder inden for projektarbejde kombineret med den 
enestående kvalitet af Cimbrias proces- og forarbejdningssystem 
og overdragede det nye projekt med kemikalieforarbejdning og 
den komplette anlægsimplementering med de nyeste systemer 
til Thierry Herault, adm. direktør, Attrisem, og hans team.

Kemisk forarbejdning af majs udføres med en Centricoater CC 
250, der er markedets største bejdsemaskine. Forberedelse 
af de kemiske midler er fuldt ud automatiseret igennem et 
avanceret pumpesystem med syv doseringslinjer. Hver af disse 
er koblet til to IBC-tanke, hvor én af dem (enten den venstre eller 
højre tank i rækken) er tilsluttet doseringslinjen via lynkoblinger, 

som sender et elektrisk signal til de centrale kontrolenheder, når 
tilslutningen skiftes. Efterfølgende bekræftes det produkt, der 
faktisk benyttes, af operatøren. Kontrolenheden sammenligner 
derefter den indstillede opskrift i Centricoater’en og tillader 
kun opstart af systemet, når produktet er af den korrekte type, 
hvilket forebygger evt. fejltagelser på tilslutning af forkerte tanke. 
Pulverføderen støttes af et automatiseret transportsystem, der 
permanent genopfylder pulverføderen på Centricoater’en fra et 
modtagersystem til big bags eller beholdere på gulvet. Hele forar-
bejdningssystemet understøttes af tre HMI-berøringspaneler på 
forskellige steder i anlægget, og som hver muliggør fuldstændig 
oversigt over processen. Et protokolsystem muliggør desuden 
100 % sporbarhed, hvilket sikrer ensartet og permanent kvalitets-
kontrol for kontrolenheden.  

De nyeste og største typer universalelevatorer – PBE 40 kan 
håndtere op til 40 m³/time – modtager de forarbejdede frø efter 
Centricoater CC 250 og transporterer dem til emballeringslin-
jerne. I forhold til korn kan PBE 40 håndtere op til 30 tons hvede 
i timen – og har naturligvis alle de fordele, som kendetegner 
universalelevatorer, såsom nænsom transport, kombinationen af 
vandret og lodret transport såvel som muligheden for at have 
flere ind- og udløb.

De vigtigste komponenter til montering på det udstyr, der har 
behov for beskyttelse er gnistdetektoren og luftdysen, der 
sikrer fuld sensor synlighed på alle tidspunkter

CIM-Safe princip installation på et gennemløb-
størreri – demonstreret af forretningsområdechef 
Palle Dybdal, (til venstre)

CIM-Safe sætter en høj alarm i gang ved 
aktivering - for ekstra sikkerhed kan en fjernalarm 
til f.eks en mobiltelefon tilsættes

Centricoater CC250, den største batch bejdser på markedet

HØJKAPACITETSLINJE TIL MAJS I FRANKRIG
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Bestway Milling kontaktede os i slutningen af 2015 med en 
forespørgsel på en triør, som skulle forøge kapaciteten samt 
forbedre kvaliteten på deres forarbejdningslinje til hvide ris. Ordren 
kom til at lyde på 1 stk. HSR6010L med agitatorer og luftrensning, 
hvilket øjeblikkeligt forøgede kapaciteten på deres mølleri fra 2 
TPH til 5 TPH.  I starten af 2016, efter at de havde kørt med den 
nye triør i et par måneder, var der behov for at modernisere resten 
af anlægget, og vi leverede derfor en række maskiner til udvendig 
installation, blandt andet transportbånd og EC8 elevatorer, som 
fremtidssikrer systemet og sikrer et indtag på 40 TPH.

Næste skridt var levering af RA5 kædetransportører til indvendig 
installation på mølleriet. Disse maskiner blev valgt af to grunde: 
den lave hastighed på maskinerne, og det faktum at vi var i stand 
til at gøre for-beholderne større ved at anvende en kraftig bøjning 

Dodson & Horrell Ltd er den førende producent af hestefoder 
i Storbritannien. De producerer og distribuerer ca. 85.000 Mt 
heste- og dyrefoder om året og er markedsleder inden for deres 
felt. Cimbria har samarbejdet med D&H Ltd gennem mange år, 
så da D&H i 2015 var i gang med at overveje et større udvikling-
sprojekt til deres fodermøller, kontaktede de Cimbria for at høre, 
hvilket udstyr i vores sortiment, der ville være bedst egnet til deres 
produktion. De har allerede Cimbria renseanlæg til korn- og bælg-
planter samt firkantede siloer, men de var interesseret i at høre 
mere om vores omfattende program af kornforarbejdningsudstyr.

Under et besøg på vores fabrik og hovedkontor i Thisted brugte 
D&H Ltd lang tid i vores testfaciliteter, hvor vi afprøver og udvikler 
nyt udstyr, afvikler oplæringsforløb og demonstrerer vores 
produktprogram for potentielle og eksisterende kunder. D&H Ltd 
var meget interesseret i at få vores anlæg demonstreret under 
drift med korn, således at de kunne se anlægget i aktion.

Dodson så også en miniudgave af vores Dantoaster for første 
gang, og i løbet af vores drøftelser viste det sig, at de ønskede 
at udskifte deres 4 Micronisers, og de havde faktisk ikke regnet 
med at se et toastningsanlæg på vores fabrik.

OPTIMERING HOS BESTWAY MILLING

ind i den oprindelige elevator. Det øvrige håndteringsudstyr er 
uændret, men kan udskiftes på et senere tidspunkt for at opnå 
en kapacitet på 10 TPH, når og hvis kunden beslutter sig for at 
udvide med yderligere en linje.

Kunden havde specificeret en kapacitet på 30 TPH for hånd-
teringsudstyret, som fører produktet videre til pakkeriet efter 
forarbejdningsprocessen. Derudover skulle alle RL3 transportører 
udstyres med luftrensnings-fittings. Det nye pakkeanlæg inklu-
derer også den hidtil første universalelevator, som vi har solgt til 
Storbritannien. Denne type elevator anvendes fortrinsvis til linser, 
da disse kræver meget skånsom håndtering inden emballering. 
Efterfølgende har vi solgt endnu en universalelevator PBE10 til 
en anden fødevarefacilitet i Storbritannien, som også kræver 
skånsom håndtering af det færdige produkt.

DANTOASTERS TIL DODSON & HORRELL

De var interesseret i at køre et omfattende testprogram med 
deres produkter på testmaskinen med fokus på sterilisation, 
gelatinering og varmebehandling. Gennem 6 måneder blev der 
kørt test med mange produkter lige fra korn og bælgplanter til 
frugt. Resultaterne fra testkørslerne var meget tilfredsstillende, og 
svarede til eller oversteg kundens forventninger. 

En klar sidegevinst, udover den tekniske funktion, er det faktum, 
at driftsomkostningerne for en Dantoaster er betydeligt lavere 
end for andre systemer, og samtidig får de et anlæg med større 
fleksibilitet. 

I 2016 leverede Cimbria to Dantoasters i rustfrit stål på baggrund 
af resultaterne fra testprogrammet, som blev gennemført i 
Cimbrias testfaciliteter samt de fordele testen viste mht. reduktion 
af driftsomkostningerne.

Udstyret er på nuværende tidspunkt ved at blive installeret hos 
Dodson & Horrell og vil blive idriftsat i starten af 2017.
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20 ÅRS SUCCESHISTORIE I DE BALTISKE LANDE 

Den 15. juni 2016 kunne Cimbrias partner og forhandler i 
de baltiske lande fejre deres 20 års jubilæum. I forbindelse 
med jubilæet besluttede firmaet at ændre deres firmanavn fra 
Dotnuvos Projektai til Dotnuva Baltic.

Dotnuva Baltic har opnået stor succes i løbet af de første 20 år, 
og firmaet er i dag førende inden for landbrugsløsninger i Litauen, 
Letland og Estland. Deres produktprogram og serviceydelser 
er også blevet udvidet i løbet af årene - og deres nuværende 
program omfatter såsæd, maskiner, reservedele, service samt 
landbrugs- og kornudstyr. 

Dotnuva Baltic har opbygget et godt renommé i de baltiske 
lande, og firmaet har 14 regionale salgs- og servicecentre.

Kombinationen af lokal tilstedeværelse og et professionelt og 
meget dedikeret team af medarbejdere, som står for alt lige fra 
udarbejdelse af tilbud, til anlægsdesign og installation samt after 
sales service, gør Dotnuva Baltic til en foretrukket leverandør på 
dette marked.

DE BALTISKE LANDE HAR 
OGSÅ VÆRET ET VIGTIGT 

MARKED FOR CIMBRIA I 
2016 MED EN RÆKKE

OMFATTENDE
ORDRER FOR 

KORNINDUSTRIEN

Laheotsa:  Client: Laheotsa. Estonia. Laheotsa 4.000T silo installation.
Levering af udstyr: Gennemløbstørreri, kædetransportører, kopelevatorer, 

forrenser, vådsiloer og færdigvaresiloer
Leveringsomfang: Design, levering af udstyr, stålkonstruktion, design og 

produktion af kontrolpanel, mekanisk og elektrisk installation.

Kunde:  Farmer S.Toleikis. Radviliskio 2.000 T silo plant
Levering af udstyr:  Gennemløbstørreri, kædetransportører, kopelevatorer, 

forrenser, vådsiloer og færdigvaresiloer
Leveringsomfang:  Design, levering af udstyr, stålkonstruktion, design og 

produktion af kontrolpanel, mekanisk og elektrisk installation.

Kunde:  Sidabravo Zub. Udbygning af eksisterende tørreri
Levering af udstyr:  Delta forrenser med vådsiloer, kædetransportører, 

kopelevatorer, alt integreeret i eksisterende tørreri.  
Leveringsomfang:  Design, levering af udstyr, stålkonstruktion, design og 

produktion af kontrolpanel, mekanisk og elektrisk installation.

Kunde:  UAB Agrima. 12.000T silo plant
Levering af udstyr:  Gennemløbstørreri, kædetransportører, kopelevatorer, forrenser, 

vådsiloer og færdigvaresiloer
Leveringsomfang:  Design, levering af udstyr, stålkonstruktion, design og produktion
 af kontrolpanel, mekanisk og elektrisk installation.

Kunde:  KB Agropartneris. 13.000T silo plant. 
 Komplet Turnkey anlæg inkluderet design, levering af udstyr,
 stålkonstruktion, design og produktion af
 kontrolpanel, mekanisk og elektrisk installation
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OPBEVARING OG RENSNING AF KORIANDER

SUBA Seeds – alternativ tilgang til opbevaring 
og rensning af koriander
Samarbejdet mellem Cimbria Heid Italia og SUBA Seeds startede 
for mange år siden med udviklingen af en række korte renselinjer, 
siden har det udviklet sig til at omfatte håndtering af det enorme 
antal produkter, som SUBA forarbejder. SUBA anvender 
storsække, da de forarbejder mange forskellige produkter, og 
de mange forskellige linjer gør det muligt at forarbejde forskellige 
produkter samtidig.
Denne metode giver stor fleksibilitet i produktionen, men tvinger 
firmaet til at forarbejde relativt lave flowrater. Den stigende efter-
spørgsel efter korianderfrø inden for de seneste år var begyndt at 
blive et problem for deres produktion, og firmaet begyndte derfor 
at tænke i nye baner for at blive i stand til at efterleve markedets 
efterspørgsel.
Forespørgslen fra SUBA havde to hovedpunkter:
● Lagerfaciliteter til forbedring af modtagelseskapaciteten
● Frørenselinje til håndtering af en volumen, som kunne forbedre 

SUBAs salgsmuligheder 
Det første forslag, som SUBA præsenterede for Cimbria, var på 
en “standard” lagerløsning, hvor projektet skulle deles med andre 
potentielle leverandører. I begyndelsen involverede SUBA kun 

“gamle” Delta 146 til forrensning af produkter, inden de fyldes på 
storsække eller transporteres direkte over til bufferbeholderne til 
renselinjen.
SUBA er stadig i gang med at udvikle de nye faciliteter, med det 
formål at udvide deres forretning yderligere. Den lidt alternative 
tilgang til det oprindelige projekt gav dem store fordele, og de 
mest relevante er følgende:
● Dække og blive førende inden for områder af markedet, som 

de ikke kunne dække uden en betydelig udvidelse af deres 
samlede kapacitet

● En betydelig forøgelse af virksomhedens værdi via konstruk-
tion af nye lagerfaciliteter

● Mulighed for at komme ind på nye produktmarkeder takket 
være fleksibiliteten af Cimbria såsædsrenselinjer 

Cimbria i frørenselinjen, mens de overvejede andre potentielle 
leverandører til opbevarings- og forrense-sektionerne.

Efter at have vurderet det oprindelige projektforslag, havde 
Cimbria følgende input:
● Med en lagerløsning bestående af stålsiloer er der risiko for 

ødelæggelse af frøene under losning og lasting 
● Stålsiloer kan generere temperaturproblemer, som kan 

forårsage kondens indvendig 
● Med standard transportudstyr er der risiko for ødelæggelse af 

de forarbejdede frø samt for krydskontaminering
● Stålsiloer er meget anvendelige i løbet af sæsonen, men 

resten af året står de tomme, og de kan ikke benyttes til 
andre formål

● På baggrund af ovennævnte faktorer præsenterede Cimbria 
et alternativt projekt med et fuldautomatisk planlager samt 
mekanisk udstyr bestående af RS 7 kædetransportører, 
lavhastigheds højkapacitets kopelevatorer (ED12LS) og Delta 
146 forrenser til at varetage renseprocessen.

Det nye layout er mere kompakt og har følgende vigtige 
karakteristika:
● Modtagelses- og forarbejdningslinjer tæt på hinanden, 

hvorved antallet af operatører til de forskellige opgaver 
reduceres

● Lagerfacilitet som kan modtage og håndtere både storsække 
og råvarer leveret af lastbiler 

● Fleksibel bygning til forskellige anvendelsesformål: ikke kun til 
opbevaring af produkter i løbet af sæsonen, men også som 
lager resten af året. Værdifulde bygninger forøger virksom-
hedens markedsværdi

● Tilbuddet faldt i god jord hos firmaet både hvad angår 
teknologi og layout. Muligheden for at anvende den nye 
bygning hele året giver dem en kæmpe logistikmæssig fordel, 
og den skånsomme håndtering af relativt høje mængder 
forbedrer udbyttet af slutproduktet.

Disse klare fordele betød, at SUBA valgte Cimbria som leverandør 
af hele projektet, som skulle leveres som et nøglefærdigt elek-
tromekanisk anlæg. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i starten 
af marts på en bar mark, og hele anlægget var oppe at køre i 
slutningen af juni, klar til at modtage de første lastbiler med korian-
derfrø. Efter et års produktion og efter at firmaet havde opbygget 
erfaring med det nye anlæg, bad SUBA om tilbud på yderligere 
udvidelse af anlægget. Forespørgslen kom på baggrund af de 
gode resultater med transportudstyret med hensyn til flowrate 
og skånsom håndtering, sammenholdt med de store mængder 
urenheder fra råmaterialet. Disse faktorer førte til en forespørgsel 
på en meget større forrenser, som skulle gøre dem i stand til at 
forøge den totale modtagelseskapacitet: valget faldt på den store 
Delta 168 forrenser. Derudover har renselinjens store fleksibilitet 
skabt et forslag om endnu en modtagelsesgrav hovedsageligt 
til bælgplanter (nyt forretningsområde for SUBA, som hidtil har 
haft fokus på grøntsagsfrø): den nye linje skal anvende den 
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STORT SILOANLÆG TIL SOLSIKKER I RUSLAND

Stort siloanlæg til solsikker i Rusland
”Sigma” koncernen er det største agro-industrielle firma i Ural-
regionen og Republikken Basjkortostan. Deres hovedaktivitet er 
produktion og salg af vegetabilsk olie. 

Cimbria i gang med at opføre et 162.000 m³ siloanlæg Sigmas 
nye 1.500 TPD “Mayachny” anlæg, som anvendes til udvinding 
af solsikkeolie. Mayachny anlægget er beliggende 250 km syd 
for Ufa i Republikken Basjkortostan. Det nye anlæg består af 
18 siloer, hver med en kapacitet på 9.000 m³, og er udstyret 
med fejesnegle, beluftningsventilatorer og Cimbria Unitest 
temperaturovervågningssystem.

Derudover er der monteret to lastbilpåslag, hver med en kapacitet 
på 100 TPH solsikkefrø. Begge indtagslinjer er udstyret med 
tromlerenser efterfulgt af Mega 168 soldrenser. To Cimbria ECO 
Master tørrerier model DMG-34R, hver med en kapacitet på 50 
TPH, er blevet installeret til tørring af solsikkefrø (13-7%).
 
Hele anlægget styres via Cimbria PLC og PC automatisk 
overvågningssystem.

Cimbria stod for design og konstruktion af de mekaniske og elek-
triske installationer såvel som overvågning af installationen. Indtag, 
rensning, tørring og de første fire siloer er leveret og klar til drift - i 
løbet af foråret 2017 følger opførelsen af de resterende siloer.

Chisminskoye anlægget udvidet med endnu et 
Cimbria tørreri
I 2016 blev endnu et Cimbria ECO Master tørreri model DMG-34R 
tilføjet til  “Chisminskoye” siloanlægget, som også tilhører Sigma 
Group. Chisminskoye er et 90.000 m³ siloanlæg beliggende 
i Chishmy tæt på Ufa. Anlægget er opført af Cimbria og blev 
overdraget til Sigma Group i 2014. 

Der er nu installeret og idriftsat 3 stk. DMG-34R tørrerier, hver 
med en kapacitet på 50 TPH solsikkefrø, på Chisminskoye 
fabrikken.

En helt ny linje til bælgfrugtbehandling  
til Alta Alimentare i Italien
Bælgfrugtmarkedet i Italien har oplevet en fantastisk fremgang 
de seneste år, og markedet udgør en afgørende mulighed for 
alle råvarehandlere. Udenlandske investorer fik allerede øjnene 
op for dette nye forretningsområde ultimo 2014. Det var også 
grunden til, at ILTA ALIMENTARE-ejerne valgte at etablere en ny 
virksomhed i Porto Marghera i Venedig.
I sommeren 2015 bad ILTA ALIMENTARE Cimbria om at udvikle 
et nøglefærdigt projekt til behandling af bælgfrugter.  Cimbria Heid 
Italien udviklede et konkurrencedygtigt og effektivt nøglefærdigt 
projekt, der blev godkendt af kunden og var klart til brug primo 
2016.
ILTA modtager det ubearbejdede produkt i store sække eller 
containere. Processen starter med, at de første to cylinderfor-
mede buffere fyldes, hvorefter bælgfrugterne føres hen til en 
Delta renser. Herfra ledes produktet gennem en magnetisk kasse 
og efterfølgende ind i en stenudskiller. Herefter løftes det igen 
op i en kastesorterer og så over i en optisk Chrome 5-sorterer 
(konfigureret som 4+1 linjer til rensning og genseparation) og 
endelig til en Delta 126-sorteringsmaskine. De tre forskellige 
sorteringsklasser lagres i tre cylinderformede buffere.

En snegletransportør samler det bejdsede produkt og leder det 
over i den sjette beholder.
Renserlinjen er placeret på bygningens højre side. En båndtrans-
portør under de tre buffere med det sorterede produkt fører 
bælgfrugterne ind i opsækningsområdet, der befinder sig på 
bygningens venstre side. Her fjerner en cylindersorterings-
maskine de sidste knuste bælgfrugter. Slutproduktet lagres i to 
forskellige firkantede buffere.

Anlægget renser kikærter, linser, ærter og bønner med en 
gennemsnitlig kapacitet på omkring 5 ton/timen.
Efter installationen blev der gennemført en række test, som viste, 
at kopelevatorerne kombineret med vertikale og materialebremser 
sikrer den ønskede anlægskapacitet, samtidig med at andelen af 
knuste bælgfrugter holdes nede under rensningsprocessen.
Denne løsning bliver en milepæl for fremtidige projekter, hvor 
slutmarkedets krav især går på bevarelsen af de hele frø.

NY LINJE TIL BÆLGFRUGTBEHANDLING 

Vintertid på “Mayachny”, Bashkortostan 
republikken, Russia

Montage af “Mayachny, en ny 1,500 TPD 
anlæg til olieudtræk af solsikker  
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Cimbria udstyr inclusive SEA Chrome sorter 
installeret for enden af et såsædsanlæg

SEA Chrome farvesorterer monteret på en lastbil 
som en del af en mobil såsædslinje

Den danske virksomhed Mollerup Mølle A/S producerer årligt ca. 
200.000 tons svine-, kvægfoder og foder til hobbydyr. Kvalitet 
og service har altid højeste prioritet og der foretages en løbende 
produktudvikling og kontrol af egne foderblandinger, ligesom de 
er på forkant med udviklingen i grovvarebranchen. Cimbria har 
gennem mange år haft et godt samarbejde omkring eksisterende 
og nye projekter hos Mollerup Mølle. Senest leverede Cimbria 
et komplet tørringsanlæg med en indtagskapacitet på 200 TPH 

og en tørrekapacitet på 100 TPH. Som et led i Mollerups 
konstante forretningsudvikling har Cimbria i sommeren 2016 
leveret en Cimbria farvesorterer af typen SEA CHROME 5 T+T. 
Formålet med investeringen i farvesortereren er at sortere de 
giftige meldrøjer (sorte kerner) fra rug og dermed muliggøre, 
at industrikorn forvandles til topkvalitets salgsbar brødkorn. 
Senere vil Mollerup Mølle også bruge farvesorteringsanlægget 
til såsæd.

Kresten Pedersen og Henrik Dissing, Mollerup Mølle, 
ved siden af deres seneste ny investering, en Cimbria 
SEA Chromex optisk sorterer

SEA chrome farvesortereren er 
monteret på en udtræksramme

Cimbria har i løbet af de seneste år leveret et stort antal maskiner 
til komplette frøbearbejdningslinjer til Storbritanniens frøsektor – 
enten som nye eller som erstatning for ældre maskiner fra andre 
producenter. De maskiner, Cimbria har leveret gennem årene, har 
været inden for forrensning, finrensning, cylindertriør og kaste-
sorterere indeholdt i vores sortimenter. 

Dette ændrede sig i 2012, hvor SEA blev medlem af Cimbria-
familien med sit sortiment af optiske sorterere, hvormed Cimbria 
nu kunne nu levere den fulde maskinpakke til frøproduktion og 
kornrensning.
Efter at have solgt optiske sorterere til størstedelen af frøvirksom-
hederne på det britiske marked de seneste tre år blev Cimbria 
kontaktet af en eksisterende kunde, Dunns i Long Sutton, der er 
en del af Gleadell Group. Forespørgslen lød: levering af to SEA 
Chrome-maskiner.

Farvesorteret i såsædslinje 
Den første Chrome-maskine, der blev leveret, var en 7 kanal-
maskine med to resortkanaler. Derudover omfattede ordren en 
GA110-kastesorterer til brug i kombination med den eksisterende 
Delta renser 118, HSR-cylindere og GA310 kasteborde. GA110 
blev installeret til ændring af tilbageføringsfraktionen fra GA310. 
Linjeproduktionen blev således udvidet med yderligere fem ton i 
timen. Chrome 7 er anbragt ved linjeafslutningen. 

Dunns’ produktionschef Andre Pittock valgte Chrome-maskinen 
frem for andre på grund af Chromens kapacitet til sortering af 
form og størrelse og dens fulde farvekapacitet. Derudover 

havde virksomhedens mangeårige brug af Cimbria udstyr stor 
betydning. Linjen kan nu ubesværet klare 20 ton korn og 10-15 
ton bælgfrugter i timen.

Mobil såsædslinje 
Den anden optiske sorterer, der blev leveret, var en SEA Chrome 
5. Der var tale om en innovation for Cimbria, idet den skulle 
monteres på en lastbil som del af en mobil frøbehandlingsenhed 
bestående af en Delta 184-kørner, Delta 116 renser, kastesor-
terer, Chrome 5 og en bejdsemaskine.

Dunns stod for projektet på vegne af Gleadell grundet Dunns’ 
erfaring inden for frøproduktion. Den største udfordring i 
forbindelse med projektet var den plads, der var på lastbilen til alle 
elementerne, idet målene skulle holde sig inden for den gældende 
lovmæssige højde og bredde for vejtransport i Storbritannien. For 
at opnå så meget plads som muligt faldt valget på en trinopdelt 
påhængsvogn.  

En prioritet har altid været selve adgangen til maskinen. Derfor bliver 
der anvendt et smart udrulningsstel, som sortereren er monteret 
på, på den ene side til udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Alle 
maskinerne på lastbilen aspireres fra en CF30, der ligeledes er 
monteret på lastbilen og er placeret over sortererens kompressor. 
Den mobile enhed har været i brug på landejendomme i det østlige 
Storbritannien siden september og har ubesværet kunnet opnå en 
konstant kapacitet på 12-15 ton i timen. 

Spelt, enkorn og emmer fortsætter deres triumftog på det økolo-
giske fødevaremarked i Europa. Cimbrias repræsentant i Tjekkiet, 
firmaet Navzas, installerede i år en komplet afskalnings- og forar-
bejdningslinje hos deres kunde Nominal CZ Obchodni s.r.o.  

Hvis man sammenligner de første 3D-tegninger af fabrikken med 
billederne af det færdige anlæg, er det tydeligt, hvor detaljeret 
arbejdsprocessen er under udviklings- og planlægningsfasen, 
samt den efterfølgende professionelle montage og idriftsættelse 
på stedet. Cimbria varetager alle disse vigtige trin i det samlede 
projekt, og resultatet er gennemtænkte og sofistikerede instal-
lationer til forarbejdning af såsæd og fødevarer, som kan fremvise 
den højeste renhedsprocent og kundetilfredshed, hvor intet er 
overladt til tilfældighederne.

ANLÆG TIL GAMLE HVEDESORTERNYE MULIGHEDER FOR ELEKTRONISK SORTERING 

FRA INDUSTRIKORN TIL TOPKVALITETS BRØDKORN
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Udvidelse af eksisterende anlæg i 
Agrocorporation ”Stepova” Ltd.
Cimbria påbegyndte samarbejdet med Scientific Production 
Agrocorporation ”Stepova” Ltd. i 2006 med levering af et komplet 
frøanlæg til 10 tons/time. Dette anlæg blevet fundamentet for 
virksomhedens løbende vækst. Som resultat – 10 år senere – 
har Cimbria rivende travlt med udvidelsen af det eksisterende 
frøanlæg, og i 2017 planlægger Stopva at konstruere et nyt 
frøanlæg med frøopbevaring.  

I år har Cimbria udvidet det eksisterende anlæg med to Delta 
126-rensere samt PBE 10 og PBE 20 universalelevatorer, der 
har en kapacitet på hhv. 5 og 10 tons/time. Vi har også tilføjet 
en anden frøforarbejdningslinje, herunder tørreren JCD 625/5+1 
samt emballeringsenheder til mindre og større sække. Vi plan-
lægger idriftsættelse og overdragelse i december 2016.

Nibulon: 100 dage – fra begyndelsen til den 
endelige levering
Cimbria fortsætter med at forøge tilstedeværelsen på det 
ukrainske marked. I 2016 leverede Cimbria desuden udstyr til 
betydningsfulde aktører inden for korn- og frøforarbejdnings-
industrien såvel som havneterminaler. 
Den 3. juli 2016 tog vores partner gennem mange år NIBULON 
Agricultural Limited Liability Company en ny højteknologisk 
omladningsterminal i Voznesensk i Mykolaiv-området i brug. I 
forbindelse med dette projekt leverede Cimbria transportud-
styret: båndtransportører, kopelevatorer, ventilatorer og Moduflex 
udlastningsbælge.
Komplet projektimplementering, der dækker produktion og 
levering af udstyr, byggeri med pilotering, udstyrsinstallation og 
idriftstagning, tog kun 100 dage. Det markerer en ny succes for 
Nibulon, og Cimbria er glade for at bidrage til virksomhedens 
fortsatte vækst og udvikling.

Siloprojekt for Altera Azteca
Virksomheden Altera Azteca, der tilhører Gruma Group, har 
tildelt Cimbria en kontrakt på installation af siloer på samlet 
50.000 tons beregnet til det eksisterende anlæg. Vores projekt 
dækker komplet udformning og projektudvikling af en betragtelig 
mængde Cimbria-udstyr, herunder 2 stk. DMG 26R-tørrerier, 2 
stk. renselinjer med Delta 159.1, transportudstyr til 200 tons/
time (kædetransportører, snegle, kopelevatorer, kontrolpanel og 
siloer). Projektet består af to faser.
Den første fase af Altera Azteca-siloprojektet afsluttedes i 
efteråret 2016. Der er blevet gennemført test af lastbilindtag, 
transportudstyr, Cimbria Delta-rensere og aspirationssystem. 
Indledningsvis blev en stor mængde korn bearbejdet og sendt til 
opbevaring. I øjeblikket er vi ved at færdiggøre idriftsættelsen og 
undervisning af personalet. 

Leverancer til Syaivo 
– en ny kunde i Chernihiv-området
Syaivo er Cimbrias første kunde fra Chernihiv-området. 
Virksomheden specialiserer sig i finfrø. De primære produkter er 
hør, hamp (cannabis) og sennep.
Til anlægget i Syaivo har vi leveret en frølinje, der er udstyret 
med finrenseren Delta 106, kastebord GA 210, triør HSR 12020, 
transportudstyr, emballeringsudstyr til mindre og større sække. 
Desuden er der monteret et ekstra indtag til omemballering fra 
større poser til mindre poser.
I øjeblikket finder der mekanisk samling sted på anlægget, der vil 
blive efterfulgt af den elektriske del.
Anlægget sættes i drift ved udgangen af december 2016
Vi er overbeviste om, at Cimbria-anlæggenes fortrinlige præsta-
tioner kommer til at understøtte vores kunders løbende vækst og 
udgør grundlaget for nye projekter i Ukraine.

NYE HORISONTER MED CIMBRIA I UKRAINE

Et fredfyldt billede af Nibolons 
terminal I Voznesensk

1. lastbil læsser af over indtaget ved Altera Azteca Altera Azteca konstruktion af opbevaringsfaciliteter Forsøgsproduktion på  Agrocorporation Stepova såsædsanlæg Smuk udsigt over silotagene
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NYT SILOANLÆG TIL CARGILL – EWOS I NORGEOPBEVARING AF KAFFEBØNNER

Fra Cimbria Unigrain’s mange årige kunde, BKI foods, har vi i 
2016 fået ordre på udvidelse af siloanlægget med i alt 72 silo 
celler med tilhørende stålkonstruktioner og transportanlæg for 
integrering med det eksisterende anlæg, hvoraf den største del 
er fra 1999.

BKI Kaffe A/S -  ”Brasil Kaffe Import” - har siden sin opstart i 1960 
leveret kvalitetskaffe til de danske forbrugere og i de senere år er 
eksporten til Skandinavien øget betydeligt. BKI rister og pakker 
i dag kaffe fra hele verden på den højteknologiske kaffefabrik i 
Højbjerg ved Aarhus. BKI er i dag blandt de største aktører på 
kaffemarkedet, og det eneste 100 % danskejede kaffefirma, med 
salg til detail- og foodservicesektoren og produktion i Danmark.  
 
Fødevaresikkerhed og kvalitet er vigtigt BKI, idet man ønsker, 
at fremstille sikre fødevarer af høj kvalitet. Virksomheden er 
certificeret og BKI’s medarbejdere uddannes løbende i fødeva-
resikkerhed og kvalitet. Den nye silo monteres over taget på en 
eksisterende bygning af logistiske og pladsmæssige årsager.
I forbindelse med anlægget er der lagt stor vægt på fødevareeg-
nethed i henhold til EN 1935/2004/EC, hvilket bl.a. betyder at:

EWOS, et Cargill Aqua Nutrition datterselskab i Norge, har 
placeret en ordre på et siloanlæg til opbevaring af fiskepiller inden 
afskibning.
Fabrikken er beliggende i den nordlige del af Norge tæt på 
Tromsø, i byen Bergneset, hvor EWOS har en af deres tre 
produktionsfaciliteter for fiskefoder i Norge.
Fabrikken har været under planlægning i et par år, og ordren 
kunne endelig underskrives i maj 2016.
Anlægget består af et silosystem med 27 siloceller. Siloen skal 
monteres på en stålkonstruktion, og i ca. 6 meters højde bliver 
der monteret et ståldæk. Under dækket vil der være et fladt 
lagerområde til opbevaring af storsække.
Eftersom siloen skal anvendes til opbevaring af fiskefoderpiller, 
har skånsom håndtering af produktet meget høj prioritet.
Når foderpillerne forlader produktionen, sorteres de på to sigter 
i et tårn over siloen. Herefter monteres der buffer-beholdere, og 
pillerne transporteres herfra til lagersiloer via en robotvogn.
Silocellerne udstyres med hastighedsdæmpere for at undgå 
enhver form for beskadigelse af produktet.
Under siloen monteres transportbånd ud til en eksisterende 
skibslaster.

Silocellerne leveres med en specielt godkendt pulverlak, som 
er godkendt i forbindelse med opbevaring af grønne og ristede 
kaffebønner.
● Stålet til silocellerne opfylder kravene for max indhold af bly, 

cadmium og arsen
● Transportører leveres med fødevareegnede slidplader. 

Transportørerne fremstilles i standard pre-galv. plade. Kæde- 
og –hjul behandles med parafinolie.

● Remme i elevatorer leveres med fødevareegnede remme. 
Elevatorkopper i stål.

● Gearmotor og lejer påfyldes non-toxic olie

Som det således fremgår, bliver anlægget et fuldt ud moderne 
anlæg designet efter nyeste principper både med hensyn til 
fødevaresikkerhed, men også dimensioneret og beregnet efter 
Eurocode byggenormerne og udformningen af løsningen er sket 
i tæt samarbejde med den tekniske ledelse ved BKI.

Da siloen skal monteres meget tæt på havet, bliver silovægge og 
dæk leveret i varmgalvaniseret stål. Selvom siloen er beklædt, 
blev det besluttet at anvende galvaniseret overfladebehandling 
for at beskytte stålet bedst muligt. 
Galvaniseringen blev godkendt for at sikre at anlægget er egnet 
til opbevaring af foder.

Temperaturovervågningssystemet Cimbria (TMS) er et velkendt 
og værdsat produkt, der er anerkendt for dets høje pålidelighed, 
nemme installation og problemfri drift. Med reference til disse 
parametre blev Cimbria kontaktet af Oleum – en belgisk fami-
lievirksomhed med adskillige års erfaring inden for produktion 
af vegetabilske olier til industriel brug.  Oleum havde behov for 
et temperaturovervågningssystem der yder høj sikkerhed ved 
opbevaring af værdifulde materialer i deres 60 silo installationer.  
Før hele bestillingen blev fuldført, besluttede Oleum dog at 
installere softwaren Cimbria Unitest 5G i en af deres firkantede 
siloer med henblik på at sikre, at systemet yder den nødvendige 
sikkerhed og dækkede deres krav til sikker opbevaring af oliefrø. 
Efter omfattende test af systemet i en periode med drift blev den 
endelige bestilling på de resterende 59 siloer afgivet. 
Cimbria Unitest 5G systemet gav Oleum en række enestående 
funktioner, herunder temperaturindstilling – ikke blot i hver enkelt 
silo, men helt ned til den enkelte sensor – indstilling af DELTA-
alarm, diverse udskrivnings- og sprogkonfigurationer og meget 

andet. Feedback fra kunden gik dog på, at den vigtigste funktion 
for dem var en automatisk oprettet e-mail, som de modtog hver 
dag, og som indeholdt en grafisk oversigt over alle temperaturer 
i siloerne. Denne funktion gav Oleum vished om, at Cimbria 
Unitest systemet selv i weekenderne, når der ikke er ansatte på 
fabrikken, arbejder 24/7.
 

VAGTHUND PÅ ARBEJDE 24/7
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Delta renser hos Crisp Malting Group Transportsnegle hos Bairds i Witham Cimbra combi renser hos Simpsons Malt

CIMBRIA LEVERER 10 KAFFEAFSKALLERE TIL CUBA 

Historikere mener, at kaffen kom til Cuba i midten af det 18. 
århundrede. I 1820’erne var kaffeproduktionen allerede en fast 
komponent i den cubanske økonomi med en større betydning 
end sukker.  Kvalitetskravene og efterspørgslen har betydet, 
at industrien i dag forsøger at modernisere den eksisterende 
industri for at kunne opfylde den internationale efterspørgsel og 
de internationale standarder. Det meste af den gode kaffe, der 
sendes ud af Cuba i dag, eksporteres til Europa. 

Fra 1986 til 1996 beløb kaffeeksporten sig gennemsnitligt til 
12.600 ton pr. år sammenlignet med 11.200 ton i 1957, hvor 
output lå på i alt 43.600 ton. Det dårlige høstudbytte sidst i 
1990’erne har dog sat sine spor på eksporten, der i 1994 var 
faldet til 24.120 ton og i 1997 til 6.400 ton. I 1998 oplevede man 
en let fremgang til 8.400 ton. I dag udgør eksportindtægterne fra 
kaffe blot 1 % af den samlede værdi af den cubanske eksport. 
Dette skal sammenlignes med 3,9 % i 1956.

HANSA SM14 og HANSA 10 udgør den perfekte kombination af 
afskaller og pudsemaskine til behandling af både tør hindekaffe 
og kaffebær. Dens særlige kendetegn er den skånsomme og dog 
komplette afskalning ved hjælp af brede, rillede afskalningsarme, 
der komplementeres af friktion under tryk af kaffen inde i cylin-
deren. Ud over standardmodellen findes maskinen endvidere i 
en specialudgave til pudsning af afskallet kaffe med cylinder og 
arme af fosforbronze og messingskærme. Denne specialmetode 
til pudsning får kaffebønnernes smukke mørke farve frem.

Det er lykkedes Cimbria at sælge 10 kaffe-afskallere af typen 
HANSA SM14 til Cuba. Købet blev foretaget af landets land-
brugsministerium og gik til den østlige del af kafferegionerne 
Guantanamo, Santiago de Cuba og Holguin. Cimbrias 
servicefolk installerede enhederne i de eksisterende faciliteter 
på to uger. Cuba er i øjeblikket ved at åbne op over for den 
internationale industri. Det betyder, at det er et godt tidspunkt 
for nye investeringer, navnlig på kaffe- og kakaoområdet, hvor 
kvalitetskravene er høje.

MALTNING I UK

Cimbria UK har været en del af maltningsindustrien i over 40 år og 
er førende inden for levering af rense-, tørre- og transportudstyr 
til forarbejdningsenheder til maltbyg og tør malt. I Storbritannien 
findes der fem store maltproduktionsvirksomheder, som alle 
råder over mindst tre faciliteter, der producerer malt til de britiske 
bryggerier og den skotske destillationsindustri. I 2015/2016 blev 
vores udstyr valgt til tre projekter inden for maltsektoren til brug 
på forskellige trin inden for maltningsprocessen.

Vi starter med første trin i maltningsprocessen 
– bygrensning
Crisp Malting Group skulle have udskiftet deres gamle 
bygrensemaskiner og havde en forhåbning om på samme tid 
at kunne forbedre prøverne. Deres valg til projektet faldt på en 
Cimbria Delta 116 renser. Der var en vis pladsbegrænsning i 
bygningen. Forbedringerne i renserens design betød dog, at det 
afskærmede område kunne udvides, samtidig med at indsugn-
ingssystemet blev mere effektivt, således at støvet og bygaksene 
kunne udskilles mere effektivt med den nye renser. Kvaliteten af 
den maltbyg, der skulle udblødes, blev betydeligt forbedret, og 
kapaciteten kunne øges op til 23 ton i timen. Projektet omfattede 
endvidere en Cimbria Delta 145 til maltrensning med en kapacitet 
på 30 ton i timen. 

Den bejdsede maltbyg udblødes herefter. Herved ændres 
byggens densitets- og mængdekarakteristik, samtidig med 
at fugtindholdet øges til 45 %. På dette tidspunkt vil noget af 
spiringen allerede være gået i gang.

Bairds i Witham, der er en af Cimbria UK’s mangeårige kunder på 
maltningsområdet, rådede over et blæselinjesystem til transport 
af udblødt byg til spirebeholderne, som de skulle have udskiftet. 
Cimbrias forslag var at bruge 6 x SUH 500 transportsnegle, der 
kunne udlede det udblødte materiale med en kapacitet på 90 
ton i timen ved lave medbringer hastigheder med henblik på at 
nedbringe skaderne på den spirende maltbyg. Det overskydende 
vand fjernes fra transportørerne ved hjælp af afvandingsudløb, 
og hængslede låg gør det muligt at rense maskinerne manuelt 
med en højtryksrenser mellem batchene.
Kunden er glad for det robuste udstyr: Udledningskapaciteten 
har oversteget forventningerne, og systemet var været med til at 
forbedre spireresultatet for maltbyg.

Herefter spires byggen i beholdere og omdannes til grønmalt 
og ovntørres for opnåelse af slutproduktet – malt. Malten 
bejdses, inden den sendes ud til kunderne i løs vægt eller i 
sække.

Simpsons Malt ønskede at opgradere deres eksisterende 
maltrenseanlæg med en kapacitet på 20 ton i timen. Det eksis-
terende udstyr var ikke hurtigt nok, hvorfor Cimbria forslog 2 x 
146 Combi-rensere til back to back-montering. Dette ville sikre 
dem en rensekapacitet for malten på mindst 60 ton i timen inden 
udlæsning af malten i løs vægt til levering hos deres kunder. 

Cimbria udvikler vedvarende udstyr til maltproduktionsprocessen 
og anerkender sektorens betydning for virksomhedens 
forretningsaktiviteter.


