


Modulopbygning – et Modufl ex kendetegn

Et kendetegn - der er unikt for Modufl ex - er 

modulopbygningen af maskinen. Dette betyder 

at brugeren får præcis den løsning, som er 

rigtig for hans applikation, men samtidig med 

en fl eksibilitet, der gør at modifi kationer og 

reparationer i forbindelse med skade på bælgen, 

kan foretages med et minimum af afbrydelse 

i udlastningen. Dette betyder ikke blot lave 

omkostninger til vedligehold, men også lave 

følgeomkostninger i tabt produktionstid. 

Form og funktion 

Modulopbygningen, sammen med det dynamiske 

design, gør bælgene til en meget funktionel 

og driftsikker udlastningsenhed. Modufl ex 

udlastningsbælge er konstrueret med tanke 

på, at design, funktion og teknik skal gå “hånd i 

hånd”, samtidig med at de skal leve op til kravene 

i Maskindirektivet, ATEX-direktivet, m.fl . som 

sikkerhed for operatøren under brug af bælgen.

Rådgivning og service 

Der lægges stor vægt på at sikre, at kunderne får 

den optimale rådgivning, så man sammen med 

Modufl ex kan udvælge den rigtige løsning – såvel 

teknisk som økonomisk.  Endvidere kan kunderne 

altid være sikre på, at produktet er gennemtestet 

og veldokumenteret. At vi ligeledes har alle 

standardkomponenter på lager betyder, at vi kan 

servicere vores kunder hurtigt og effektivt.

Rent miljø og sikkerhed i et produkt

Udlastning af bulkvarer indeholder uvilkårligt en risiko for såvel spild som støvudvikling og ikke mindst 

en eksplosionsfare. Denne risiko har både indvirkning på miljøet, arbejdssikkerheden og økonomien. 

Cimbria Modufl ex udvikler, producerer og markedsfører løsninger til støvfri udlastning af bulkvarer. Dette 

har vi gjort siden 1977, og med over 10.000 leverede systemer til et utal af forskellige brancher, har 

Modufl ex opbygget et erfaringsgrundlag, der dagligt kommer vores kunder verden over til gode, når de 

skal investere i udlastningsudstyr.
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Modufl ex løsninger indeholder:

• Pålidelig og erfaren leverandør

• Modulopbygning af standardkomponenter, 

 alle lagerførte

• Omfattende produktprogram

• Servicevenlig og robust konstruktion

• Førende design, teknik og funktion

• Veldokumenteret udstyr, herunder løsninger  

 der kræver ATEX-godkendelse

M
odufl ex udlastningsløsninger

Motor spil

Udløb

Ledeskåle

Bælg modul

Indløb

...udlastningsløsninger



Modufl ex indløb til type C + S er et standard indløb. 

Tilslutning for afsugning er Ø150 mm, og indløbet 

fås med Ø300 og Ø400 mm diameter afhængig 

af model.

Automatisk lukkefunktion af afsugning og 

falskluftsspjæld fås som tilbehør til indløb type S.

Alle indløbene er konstrueret med udgangspunkt i en meget kompakt men samtidig robust udførelse. 

Indløbene kan leveres i alm. stål, rustfrit stål eller slidfast udgave. Type T250 teleskoprør er som 

standard i syrefast AISI 316 udførelse.

Modufl ex indløb til type H er et heavy duty indløb. 

Indløbet fås i Ø300 eller Ø400 diameter. 

Indløbsrøret til type H er tragtformet, så der sikres 

optimal fl ow af produkt, med et minimum af støv i 

afsugningen.

Automatisk lukkefunktion af afsugning og 

falskluftsspjæld fås som tilbehør til indløb type H.

Modufl ex indløb til type T er forsynet med 

en Ø250 mm fl ange med 12 stk. Ø12 huller. 

Tilslutning for afsugning er Ø100 mm. Nederst på 

indløbet er påsat øverste teleskoprør, med enkle 

befæstninger, der gør det nemt at udskifte et eller 

fl ere teleskoprør i forbindelse med en evt. skade. 

type C + S

type H 

type T

Indløb

Automatisk lukkefunktion 

for afsugning Ø150 mm 

når bælg er i topposition. 

Lukkefunktionen leveres 

i samme materialevalg, 

som resten af indløbet.

Falskluftsspjæld i såvel lakeret stål som i rustfri udførelse, kan leveres til 

bælg type C, S og H. Falskluftsspjældet er påmonteret et rørstykke, så det 

er enkelt at indsætte på afsugningsrøret fra udlastningsbælgen.



Modufl ex indløb til type F er en komplet løsning 

uafhængig af ekstern fi lter. Indløbet er forsynet 

med et integreret fi ltermodul med 9 stk. posefi ltre. 

Indløbet fås med Ø300 mm i diameter. 

Filterindløbet har egen ventilator med 

reguleringsspjæld og tryktank, der sørger for 

kontinuerlig rensning af fi ltrerne.

type F

Modufl ex indløb til type D har samme 

karakteristika som indløb til type F. Forskellen er,

at indløbet er forsynet med et integreret fi lter-

modul med 9 stk. fi lterkassetter. Filtermodulet 

kræver en vis indbygningshøjde, men fi lter patro-

nerne giver et større fi lterareal end fi lterposerne. 

Indløbet fås med Ø300 mm i diameter.

type D

Indløb og integreret fi lter

Integreret fi lter

Filterindløbet i type F300 er sammenklappeligt, 

hvilket giver en meget kompakt konstruktion, som 

betyder at denne type bælg kun kræver en meget 

lille indbygningshøjde.

Filterposerne er 

monteret i toppen 

og bunden af 

fi lterindløbet, og fås 

i fl ere forskellige 

udgaver tilpasset 

det udlastede 

produkt og 

applikation.

Filterpatronerne er monteret i toppen af 

fi lterindløbet og er således yderst servicevenlige 

i forbindelse med udskiftning og/eller rengøring. 

Filterpatronerne 

fås i fl ere 

forskellige udgaver 

tilpasset det 

udlastede produkt 

og applikation.

Alle indløb passer som standard til modfl ange 

PN10 og er forsynet med 12 stk. M20 påsvejste 

møtrikker i 300-serien og 16 stk. M24 påsvejste 

møtrikker i 400-serien. Samtlige indløb 

kan leveres med overgangsstykker til såvel 

befæstigelsesfl ange som til afsugningsstuds.



Som standardmodul for Modufl ex bælgene 

anvendes en PVC-belagt polyamid med 

betegnelsen PA700, der udføres i en gul 

farvekode. Dette modul kan anvendes til 

mange forskellige produkter, så længe 

produkttemperaturen ikke overstiger 70o C. 

Standardmodulet fi ndes i både en kort og lang 

udgave til 300 og 400-serien.

Det hvide modul har samme karakteristika som 

standardmodulet, blot er der her taget højde for, 

at til visse typer af produkter er det ønskværdigt 

med et “farveløst” modul. Andre farver end hvid er 

tilgængelige på forespørgsel. Modulet fi ndes kun i 

en kort udgave til 300 og 400-serien, og kan ikke 

anvendes i type C300.

Til fødevareprodukter anvendes et 

fødevaregodkendt modul, der er en belagt 

polyester, udført i en lysegrå udgave. 

Materialet - som modulet fremstilles af -

 er godkendt til drikkevand, og kan således 

anvendes til alle former for fødevarer, så længe 

produkttemperaturen ikke overstiger 70o C. 

Endvidere er modulet modstandsdygtigt overfor 

UV-lys, råd og svamp. Modulet kan som standard 

indbygges i alle typer bælge i 300-serien med 

undtagelse af type C300.

Til meget krævende opgaver – hvad angår tempe-

ratur eller kemisk sammensætning af

produkt – anvendes det Tefl onbelagte fi berglas 

modul, udført i en mørkegrå udgave. Modulet har 

et arbejdsområde op til 260o C, og kan modstå 

næsten alle former for påvirkning fra omgivelserne. 

Endvidere har dette modul stor slidstyrke. Modulet 

kan som standard indbygges i alle typer bælge i 

300-serien med undtagelse af type C300.

Til produkter med en temperatur der overstiger 

hvad standardmodulerne kan håndtere, og til 

produkter hvor der kræves en god beskyttelse 

mod UV-lys, anvendes en kloropenegummi 

belagt polyamid med betegnelsen NPG. NPG 

modulerne har et arbejdsområde op til 130o C, har 

god slidstyrke, samt er modstandsdygtig overfor 

mange typer kemisk påvirkning. Modulet kan som 

standard indbygges i alle typer bælge i 300 og 

400 serien med undtagelse af type C300.

Bælgmoduler

Det røde modul er et oplagt valg ved håndtering 

af produkter, der kræver et robust bælgmodul 

med høj varme eller kulderesistens. Materialet er 

Valmex Corotex P250, et rustrødt polyester og 

glasfi bervæv belagt med silikone på begge sider.

Modulet er anvendeligt ved temperaturer i området 

mellem ÷40°C og 150°C med en max. temperatur 

på 220°C ved en kortvarig spidsbelastning.

Modulet er til rådighed for 300 og 400 serien med 

undtagelse af bælgtype C300.



Støttering

Den indvendige støttering er standard i type 

C300, men kan også leveres til de andre bælg-

typer. Støtteringen sikrer sammenkoblingen af 

modulerne på en sikker måde i de tilfælde, hvor 

der ikke ønskes eller er behov for deciderede 

ledeskåle. Støtteringen kan med fordel anvendes 

ved produkter med ingen eller meget lidt støvud-

vikling eller ved produkter, hvor der er en stor 

risiko for opbygning af restmateriale på indersiden 

af ledeskålene. Støtteringen kan indbygges i alle 

typer bælge i 300-serien.

Ultramidskål

Modufl ex har som den eneste bælgproducent 

mulighed for at tilbyde bælgene med en ledeskål i 

plast. Ledeskålen er fremstillet i en “high density” 

polyamid, og formstøbt i en tykkelse på 6 mm. 

Dette giver på samme tid en meget let, men 

yderst robust ledeskål, der kan anvendes på 

produkter med moderate slidkarakteristika, eller 

hvor man ønsker en relativ lav vægt på den sam-

lede læssebælg. Plastskålen kan anvendes i alle 

typer bælge i 300-serien.

Stålskål

Standard ledeskål i stål kan leveres til alle typer 

af bælge, men anvendes hovedsageligt i type 

S300 og F300, bl.a. i tilfælde af krav om, at de 

dele der berører det udlastede produkt skal være 

i rustfri udførelse, eksempelvis ved udlastning af 

fødevarer. Stålskålen er standardopbygget med 

en tykkelse på 2 mm, men kan også leveres i en 4 

mm udgave tillige med en 4 mm udgave i Hardox 

400. Stålskålen kan anvendes i alle typer bælge i 

300 og 400-serien.

Overlappende stålskål

Den overlappende ledeskål i stål leveres standard 

i type H300, D300 og H400, og anvendes typisk 

ved produkter med høj støvudvikling, hvor man 

ønsker en forbedret fordeling af produkt og afsug-

ningsluft. Stålskålen er standardopbygget med en 

tykkelse på 2 mm, men kan også leveres i en 4 

mm udgave tillige med en 4 mm udgave i Hardox 

400. Den overlappende stålskål kan anvendes i 

alle typer bælge i 300 og 400-serien med visse 

forbehold. Denne type skål kan ikke anvendes til 

indbygning i type C300.

Modufl ex udlastningsløsninger kan leveres med en række forskellige ledeskålstyper tilpasset det 

udlastede produkt, hvad enten det drejer sig om pulvere, granulater eller pellets. Ledeskålene kan 

leveres i to forskellige længder, og materialerne kan være nylon, alm. stål, rustfrit stål eller slidfast 

udgave. Ledeskålene er forsynet med en kantring, hvorpå modulerne fastgøres ved hjælp af den 

udvendige spændering. Det betyder, at man ved skade på ledeskålen eller i forbindelse med normal 

slidtage, ganske enkelt kan udskifte den eller de ledeskåle det drejer sig om, uden at skulle demontere 

hele bælgen. Skålene kan kombineres på de forskellige typer bælge.
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Udløb

Basic

Udløbet er forsynet 

med 3 let tilgængelige 

bespændingsarme, hvor 

hver wire er sikret med 

en wirelås. Udløbet er 

endvidere forsynet med 3 

faste greb placeret i 120o

Standard

Udløbet er monteret 

på en udløbskobling. 

Endvidere er påsat 3 

bespændingsbeslag, der 

giver mulighed for at 

justere hejsewirerne.

Heavy duty

Udløbet er forsynet 

med indvendig konus 

for optimal adskillelse af 

produkt og afsugningsluft, 

samt justeringsbøsninger 

til hejsewirerne og 2 greb. 

Fladudløb

Udløbet er monteret på en 

udløbsplade og forsynet 

med et støvskørt, samt en 

udløbskurv i syrefast stål 

AISI 316, hvorpå der kan 

påmonteres niveauføler. 

Multiudløb

Udløbet er en kombination 

af tank- og fl adudløbet, 

og er således opbygget 

både med udløbskonus 

og støvskørt. Ved læsning 

i fl advogn sænkes 

støvskørtet.

Multiudløb

Ved læsning i tankvogn 

hæves støvskørtet, 

og fastgøres i anord-

ningerne på de 2 greb. 

Udløbskonussen er 

udformet som på 

tankudløbet. 

Standard 

Udløbet er forsynet med 

et støvskørt, samt en 

udløbskurv, hvorpå der kan 

påmonteres niveauføler. 

Udløbskurvene fås i 

alm. stål eller i en rustfri 

udgave.

Heavy duty

Udløbet er forsynet med 

et kraftigere og længere 

støvskørt end standard 

fl adudløbet, samt en større 

udløbskurv, der bl.a. giver 

mulighed for at påmontere 

2 niveaufølere.

Standard

Udløbet er en kombination 

af tank- og fl adudløbet, 

og er således opbygget 

både med udløbskonus 

og støvskørt. Ved læsning 

i fl advogn sænkes 

støvskørtet.

Ved læsning i tankvogn 

hæves støvskørtet, 

og fastgøres i anord-

ningerne på de 2 greb. 

Udløbskonussen er 

udformet som på 

tankudløbet.

Heavy duty

Udløbet er en kombination 

af tank- og fl adudløbet, 

og er således opbygget 

både med udløbskonus og 

støvskørt. Støvskørtet er 

kraftigere og længere end 

det på standard multiudløb.

Tankudløb Fladudløb

Multiudløb

Ved læsning i tankvogn 

hæves støvskørtet, 

og fastgøres i anord-

ningerne på de 2 greb. 

Udløbskonussen er 

udformet som på 

tankudløbet.

Tankudløb

Udløbet er monteret 

på en udløbsplade. 

På udløbspladen er 

påmonteret hhv. de 3 

bespændingsbeslag til 

hejsewirerne, fl ange for 

afsugningsslange og 

bøsning for niveauføler.

Teleskopudløb

Gummibelægning

Som tilvalg kan T-udløbet 

leveres med en 10 mm 

blød Remalime eller en 

6 mm hvid Remalime 

fødevaregodkendt 

gummibelægning.

Tilvalg



Spiltromler og endestop

Motorspillet på en Modufl ex 

læssebælg er som standard 

opbygget med 3 kraftige 

spiltromler understøttet af 2 

højkvalitetskuglelejer. De 3 

tilhørende hejsewirer giver en 

yderst jævn og afbalanceret 

hejsefunktion. Der er endvidere 

indbygget en stram- og slapwire 

funktion i alle bælgtyper, der øger 

sikkerheden under drift samt 

skåner motor, wire og bælgmoduler, 

og dermed forlænger levetiden.

Motorkonsol

Hele motorkonsollen er konstrueret 

og opbygget som en meget robust 

konstruktion, indkapslet i et hus 

af stål og ABS-plast, der sikrer 

optimal beskyttelse af de elektriske 

og mekaniske dele. Samtidig giver 

blot 4 bolte fuld adgang enten fra 

neden eller fra oven til alle dele 

af motorspillet. I bælgene med 

integreret fi lter er tryktank og 

magnetventiler også beskyttet af 

motorhuset.

Motor, gear og styring

Motorspillet til læssebælgene 

leveres med motor og gear 

tilpasset de krav der stilles til 

bælgene, hvor der bl.a. bliver 

taget højde for hejsevægt, 

længde af bælg, etc. Bælgene kan 

leveres med styreskab med alle 

funktioner indbygget, eller med en 

klemmerække for tilslutning til f.eks. 

kundens egen PLC-styring. Hvad 

enten der er tale om styreskab 

eller klemmerække, så er de begge 

monteret på et glidebeslag, der 

gør det muligt at sænke styringen, 

således at det bliver meget 

servicevenligt.

U
dløb og m

otorspil

Motorspil

Diverse T250 C300 S300 H300 F300 D300 S400 H400

Håndspil o o o o o o o o

Motorspil o o o o o o o o

Ventilator     o o  

3-punkts hejsewire                

Stram og slapwire        



FlexPositioner

FlexClose

Et stort udvalg af tilbehør sikrer at Modufl ex læssebælgene kan 

tilpasses præcist til kundens behov.

Af tilbehør kan nævnes FlexPositioner der gør det muligt at fl ytte bælgen horisontalt helt op til 2 m eller 

rotere den 360o. FlexClose sikrer, at der ikke kan komme fremmedlegemer ind i bælgen, når den ikke er i 

brug, samt forebygger spild efter læsningen. Til at sikre optimal fyldning af tankbiler eller container anvendes 

FlexFill, der ikke alene spreder produkter med dårlige skridkarakteristika, men også fungerer som lukkekegle. 

Der fi ndes et utal af andet tilbehør til Modufl ex udstyret, herunder hele FlexControl programmet, der bl.a. 

indeholder hængetryk til alle typer læssebælge.

FlexFill

FlexControl

FlexVib

Tilbehør



Tilbehør og oversigt

Lukket udlastning

I et lukket udlastningssystem som eksempelvis container, 

tankbil eller togvogn hviler bælgudløbet på tankvognens 

indløb for at skabe en støvtæt forbindelse. Returluftsystemet 

(blå pile) sikrer at den luft der opstår, når materialet 

udlastes ikke skaber et overtryk hvilket ellers ville resultere i 

støvudvikling.

I bælgens fulde længe er monteret en række ledeskåle, 

hvorigennem den fritfaldende materialestrøm (røde 

pile) passerer. Ledeskålene sikrer effektiv separation af 

materialestrøm og den støvfyldte opadgående luftstrøm. 

For at opretholde den støvtætte forbindelse mellem bælgens 

udløb og tankbilens indløb er der i bælgudløbet monteret en 

elektronisk materialeføler, der sænker bælgudløbet i takt 

med materialet udlastes for derved at kompensere for den 

ekstra tyngde, der overføres til tankvognen. Ved aktivering af 

føler monteret i bælgens udløb, sikrer en kontrolmekanisme, 

at udlastningen automatisk stoppes, når tanken er fuld for 

derved at undgå overfyldning. 

Åben udlastning

Ved udlastning i fl advogn, lager eller lignende åbne 

udlastninger, hviler bælgudløbet på materialebunken. I 

bælgens fulde længe er monteret en række ledeskåle, 

hvorigennem den fritfaldende materialestrøm (røde pile) 

passerer.

Et returluftsystem sender støvpartikler opad fra bælgudløbet 

i det tomrum, der forefi ndes mellem ledeskåle og indersiden 

af bælgmodulerne (blå pile). Ledeskålene sikrer effektiv 

separation af materialestrøm og den støvfyldte opadgående 

luftstrøm.

Kombinationen af det fl eksible skørt og returluftsystemet 

skaber et undertryk, der er nødvendigt for at kunne eliminere 

støvudladningen. Ved aktivering af føler i udløbet hæver 

systemets automatiske motormekanisme bælgudløbet 

progressivt under udlastningsprocessen.

Udlastningsprincipper
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Cimbria Bulk Equipment A/S

Drejervej 10

7451 Sunds

Denmark

Tel:  +45 72 42 24 00

Fax: +45 72 42 24 99

E-mail: cbe@cimbria.com

www.cimbria.com


