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 Bكسارة الصدم العوىد سلسلت

 هزانغهبص انذول يسزىٌ وَزًُض َخزذع انزٍ انُبعح انشيبل انًؼذاحانصُغ يٍ هىأحذس Bسهسهخ انؼًىد اإلَذفبع كسبسح

ًّى  نزىفُش يهًىسخ خهط يصُغ ، انكهشيبئُخ انسذود وثُبء ، وانجهذَخ وثُبء انحذَذَخ، وانسكك ، انؼبنٍ انسشػخ نطشَق يص

 ػهً وَُطجق. نالخزُبس عهبص رشكُم يغبل ، يصطُغ َظبو هى وانحغش وانشيم انحصً ورغًُغ انغىدح ػبنُخ انشيم

 وانحشاسَبد وانزؼذٍَ انكًُُبئُخ وانًىاد وانًؼبدٌ انجُبء ويىاد ، انطحٍ ػًهُخ انسبثقخ انًشحهخ وسحق ، انزؼذٍَ قطبع

 ، انًؼبدٌ صُبػخ ، انحشاسَخو وانطبقخ ، انزفكك نسبحق وانضبَىٌ انحبد واسرفبع ، عهخ سحق وانصُبػبد واالسًُذ

 وغُشهب نكىاسرض وانشيم ، انًكسىس وانضعبط انجُئُخ انًشبسَغ يٍ وغُشهب انجُبء يخهفبد ، وانخجش ا انكجشَذ ثبسزضُبء

.انُقبء ػبنُخ يىاد رصُُغ يٍ . 

.  

   %30رحذ كفبءح انُفس يقبسٌ انًؼذاح انزقهُذ قذسح اإلَزبط َشرفغ  50T/H-500 وصَبدح  اإلَزبط وإسرفبع اإلَزبط1

   وإَخفبض اإلسزهالل يٍ صقم األعضاء  َظشال افعم يٍ رصًُى انصذو انًىاد فٍ غشفخ انسحق وقهُم انصقم يٍ األ عضاء 2

  يٍ يؼذاح انزقهُذ  نزانك إَخفعذ ركهُف انًؼذاح يجبششح﹞ صالصىٌ فٍ انًئخ﹝%30و ركهُف انزشغُههب أقّم 

  و يًزبصح انشكم انحجىة انًُزغبد  و انشكم انحجىة  يكؼت وانحغى انحجىة يسزىئ   وَُبست عؼم انشيبل ثُذ و رشكُم 3

  يٍ يؼذاح انزقهُذ فٍ عؼم انشيبل ورشكُم  حغى انًىا﹞صالصىٌ فٍ انًئخ﹝ %30نًىاد انحغش فحقُقُخ دنُم ػبنُهب انفؼب ّل    

رىفُش  رقهُم وقذ اإلَقطبع   نذَهب صالس يُضاح  رسهُم انزكُف ػٍ فحص األعضاء فٍ غشفخ انسحق .  عهبصح انهُذسونُكُخ  4

 انىقذ وانقىّح

نذَهب عهبصح ػشض انهضاصح و انزُجُه إرا  أحذس انًؼذاح  فُصذس صىد ا نزُجُه  حُُز :  كشف انزهقبئٍ و األيُُخ  وانزىكُم َؼٍُ 5

  إَقطؼذ انزشغُم  نىقبَخ انًؼذاح

ودوٌ رسشَت انضَذ  ,رشحُى نضَذ انشقُق  يسزخذو يحطخ انزشحُى األصهٍ انًبَُخ  نذثهب يعخزٍُ نطبػى انىقىد دوٌ َهبَخ.6

ٌّ رشحُى انذوالة  ثحبنخ عُذح  رحذ وقبَخ انغهبصح انزذفئخ وانزجشّد   وإَقطبع انغهبصح ثُفس خالل دوٌ ال انذوالة هُذسونُكُخ وإ

ٍّ  فٍ انذوالة  ثًُُب  دوالة انقطت انشَسُخ  َحب فظ دسعخ انحشاسح انًُبسجخ  هكزا ًَكٍ أٌ إيزذاد ػًش  يًّب  َحّم يشكهخ انحً
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 انًسزخذو

ثسُطخ انزشكت   و رسهُم انزشغُم و خفُفخ انىصٌ  و رشكُت  انًزُّىع  و ثسُطخ انصُبٌ  ػُذيب ػّشفذ دوسهب انجسُط فقط  7

 فًًكٍ أٌ رشزغم هزا انغهبصح ثزكُف انًُبسُخ  إرٌا َظبهشصفخ انًًزبصح ػبنٍ يذٌ األكجش

نذَهب كضُشح يٍ فبَذح  وَزًُّض هُكهخ انسحق خالل انًغزٌ    وَزًُّض يزُّىع يٍ غشفخ انسحق  نزحقُق انزغُُش انحغشػبنٍ 8

إرا رشَذ أٌ رغُّش فبَذرهب فالرحزبط  ركُُف انكجُش .حظ و حغش ػب نٍ حذاد  يًّب  َحّم  يشكُهخ انغضاسح يٍ واحذ انغهبصح 

انشيم انصُبػٍ ، وانجالسزُك وانحصً ، وانًىاد انكبشطخ : ػٍ يؼذاح  ًَكٍ أٌ رهجٍ االحزُبعبد انًخزهفخ نهًسزخذيٍُ 

، انخ 

عىدح انًُزغبرُب ظًبٌ انغىدح انذونٍ َؼٍُ أحذس يٍ رقُُبد انزكُىنىعُب انًبَُخ و  انزكُىنىعُب انًزقذيخ وركُىنىعُب .9

انسُبساد يظهش انزضجُذ نهؼالط انشيبل انزفغُش ورطجُقبد ػًهُخ انهىحخ ، انغهبص  رحسٍ كجُش فٍ َىػُخ وعىدح يظهش 

، وظًبٌ  (ػبنُخ انذقخ يحبيم انصف رًُكٍُ انًحبيم)ورسزخذو انًكىَبد االسبسُخ انزٍ انًبسكبد انؼبنًُخ . عىهشٌ

 أٌ َظبو يؼذل فشم يُخفط

فشَذ انهىاء يٍ َظبو انزذاول    وانحذ ثشكم كجُش . يؼذاد انشيهُخ واَخفبض يسزىي انعغُظ ، أٌ رهىس-- نحًبَخ انجُئخ 10  

وثبإلظبفخ إنً رنك يحفىظخ ثبء سهسهخ ػًىدَخ ثًحىس انؼبعهخ ورضجُذ . كًُخ انزهىَخ خبسط نهحذ يٍ انغجبس ، صذَقخ نهجُئخ

 يغًىػخ يزُىػخ يٍ انًىاصفبد نًؼذاد إصانخ انغجبس

 

  :انزكزهىعُب يؼطُخ

ىع  B-7611 B-8518 B-9526 B-1140 و

ت  طبل

تبج  (t/h)اإلو

 طبعم

س مرك  ان

ب جبو  وان

120-180 200-260 300-380 450-520 

 طبعم

س مرك  ان

كبمم  ان

60-90 100-130 150-190 225-260 

مذخم حجم  ان

صي mm)األل

) 

ىبعم مىاد  50> 45> 40> 35> ان

 مىاد

هب ص  ان
<30 <35 <40 <45 

سىعت ذور   1700-1890 1520-1690 1360-1510 1180-1310 (r/min)ان

فبءة  110-150 180-220 264-320 400-440 (kW)انمحّركيه ك

م طىي  (mm) حجم ان
3700×2150×210

0 

4140×2280×242

5 

4560×2447×277

8 

5000×2700×330

0 

 7.8 10.3 16 25.6 (t) وزن

بئ زر كهرب  380v 50Hz ان

تي عبر أن ش ت س هسازاإل صذ ل مجب ان را يف20mm/s-0.1：ان ي ك تمر ت س م  ان

 محطّت

شح ت مان  ي

فبءة  ك

محركت  ان
2×0.31kW 
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تي ضخ روم

 ن

يه  أم

يت ه ي كم فط ت ى بث ان ضمبو ذ  ىري ضخت ت ال ، مسدوجت م ك و ذف فط ت ى  ، ان

الق ي االغ مبئ ه ت كي ان ي يذرون يبي ؛ ه ذ م بري ت ىر ؛ ان ذء مىت صم ب تبء ف ش  ان

ئت تذف  ان

فبءة  ك

تي  األن

ئت تذف  ان

ي ىذق ف ص  

ىد ىل  ان

2 kW 
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 طريقت االتصال

 :تشنغتشى 

 National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China :العنىاى 

 450001 :رهز البريدي 

 A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500 :رقن الهاتف 

 A-  67998980-371-0086 :رقن الفاكس 

 sales@kefid.com:البريد االلكتروني 

ICQ: 581565081 

NSM: kefidmachinery@hotmail.com 

 !Messenger  Yahoo:  kefidmachinery@hotmail.com 

: شنغهاي 

 No.201-34 ,Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China :العنىاى 

 201200 :رهز البريدي 

 A 58385016-021-0086: رقن الهاتف 

 A58377628- 021-0086: رقن الفاكس 

 sales@kefid.com :البريد االلكتروني 

ICQ:  A:581565081  

MSN:  kefid-shanghai@hotmail.com 

 !Messenger  Yahoo: kefidmachinery@hotmail.com 

 


