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 HPكسارة المحروط

 هٍ شركاحُا إلدخال يٍ األنًاَُت أحذد انخقُُاث وحغىَر انغاقت انعانُت يسخىي انعانى انًخقذو و كسارة HPكسارة انًخروعُت انهُذرونُكُت سهسهت 

 ال َحسٍ HPكسارة انًخروعُت هُذرونُكُت سهسهت . انًخروط َسخخذو عهً َغاق واسع فٍ انًعادٌ انالفهسَت واالسًُج وانريم وانصُاعاث انًعذَُت

انقذرة اإلَخاجُت وانُسبت انكسر فحسب ، ونكٍ أَضا حىسُع َغاق يٍ انخغبُقاث ، يٍ انحجر انكهس إنٍ انبازنج ، يٍ اإلَخاج انحجر إنً يجًىعت 

يخُىعت يٍ خاو سحق انحجارة ، واسخكًال انُسبت فٍ جًُع انقغع ، كسر يخىسظ ، وعًهُت دقُق انساحق ، وسههت وًَكٍ ضًاٌ صُاَت اسخقرار 

اسخثُائُت عانُت يٍ انعًهُت ، وصُاعت انبُاء فٍ كسارة انُىو انبذَهت انخعذٍَ كسارة انًخروط انُابض وانعادٌ انكسارة انًخروعُت انهُذرونُكُت اسخبذال 

 ثأحذد جُم يٍ انًُخجاث ، ويصُع كبُر كسر انحجارة وانخعذٍَ أفضم انًعذا

 . 

عانيح هي ششكاذُا إلدخال يٍ األنًاَيح  أحذز انرقُياخ وذطىيش كساسج انًخشوطيح انهيذسونيكيح َسثح 

: نه انخصائص انرانيح. انطاقح انعانيح انعانى انًرقذو

 كشويح صغيشج ، ج سهطاَيسطح مقرمد ثاتد ، يثم االسرفادج انًثهى يٍ هيكم قطةويسرخذو : َسثح عانيح1 .

  ٪15 ~ ٪5 عانيح  كساسج يخشوطيح َاتض قذيًح  َسثحيٍ

ج  ساكسش وشكم يضيح يثاني نرصًيى غشفح سحق ، آنح كس  ، و سشعح انشىط انكسشآنح : انقذسج انكثيشج2.

  راخ اإلَراخيح انعانيح 35  يٍ ٪ انطشاص انقذيى   انُاتضيخشوطال  جسا كسيٍ في ظم حدى يخشوط راذه ،

  60٪  إنى

ويهعة دوس انسحق تيٍ انًىاد ، كسشفشيذ ذصفيح ويعرًذ هزا اندهاص عهى يثذأ : واألحداس راخ خىدج عانيح  .3

   مىحد حدى انحثىب أكثش وإَخفض َسثح انًىاد انشكم اإلتش   ،  إسذفعد َسثح انًىاد انًكعةيًّا

يًكٍ كسشها  قطع انحذيذ ويىاد انصهة يذخم في انًاكيُحاليًكٍ انركسيش فعُذيا : أكثش اسرقشاس ل ذشغيال .4

  إنى اندهاص ، وحًايح انحذيذ انضائذ ذهقائيا يرى االفشاج فىسا ويٍ ثى إعادج ذعييٍ

.  وانضائذ انحًايح انًضدوخحنح نضًاٌ أٌ اآلقطة َظاو يشاقثح يرعذد ذقسيى نرضييد انهيذسونيكيح ، وذضييد . 5

  :HPانًخشوطيح كساسج انركرهىخيا يعطيح

مورج ف و جوي شه)ت يق/ح طاق (دق ل و عذي ال و ىحة (mm)اإلط غزي ف م ذسة (mm)ال ة (t/h) ق طش وصن طاق ية ق مخشوط محشك ال  (mm)ال
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(kW) (t) 

HP-160 

C 13 150 120-240 

160 13 950 

F 6 76 55-180 

HP-220 

C 13 225 150-430 

220 18 1160 

F 6 86 90-260 

HP-315 

C 13 290 190-610 

315 26 1400 

F 6 100 108-320 

HP-400 C 13 320 230-700 400 33 1500 
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 طريقت االتصال

 :تشنغتشى 

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

 450001 :رمز البريدي 

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

 A-  67998980-371-0086 :رقم 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 :العنىان 

 201200 :رمز البريدي 

 A 58385016-021-0086: رقم الهاتف 

 A58377628- 021-0086: رقم الفاكس 

 sales@kefid.com :البريد االلكتروني 

ICQ:  A:581565081  

MSN:  kefid-shanghai@hotmail.com 

 !Messenger  Yahoo: kefidmachinery@hotmail.com 

 


