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 Pكسارة الصدم العوىد سلسلت

 نششكت احكنىنىجُت انهنذس لسى َبحث انخٍ انشيال انجعم يعذاة هى انشيم انصنع جهاص :أخشٌ إسى ونذَها Pسهسهت انعًىد اإلنذفاع كساسة

 انناجح انخطىَش و,انعًىدبايان انصذو كساسة يبذأ وحجًع عذَذة انسنىاث عبش انخعذَن ويعذاث اِالث فٍ انهنذسُت انخبشة ين أساس عهً

 حبُبت ,انًىاد طحن نُسخخذو خاصت,دلُك كسش ين انًخنىعت أحجاس فٍ انىاسع نطاق عهٍ َسخخذو.انشيال يعذاث ينخفضت جذَذة عانُت نهطالت

 خصًت,انخشسائُت,انكبُش حصاة, انحذَذ انخشث غباس,انزهب انًعاد سيم, اننحاس انًعاد حجش ,اإلسًنج ,انًماويت انحش يىاد ,خشنت سيهُت

 كساسة اسخبذال حى, انكفاءة راث انًعذاث انشيهٍ انحجش انطالت هى ، وكسش سحك فٍ انصهبت انًىاد ين أنىاع إجًانٍ ين وغُشها األسفهج

. انشيم صناعت َجعم يًا ، انشئُسُت انًعذاث نخصبح ، األخشي انخمهُذَت وانًعذاث لضُب يطحنت ، انمضُب ،كساسة انًطشلت

. 

 :اإلستعمبل مبذأ

   هيكم بسيط هى معقىل ، وتكبنيف تشغيم مىخفضت 1

مع وظيفت انخشىت سحق وطحه و مىخفض االستهالك انطبقت وعبنيت االوتبج ، وارتفبع سحق    2

 انمكري مه ارتذاء بطبوت ، وسههت انتركيب وانتشغيم وانصيبوت   صغير انحجم انمعذاة 3

  ٪ 8   مه محتىي انرطىبت نهمىاد صغيرة ، مع انمبء يصم إنً 4

. مع وظيفت تشكيم ، وانصىف مكعب مثم ، وانتعبئت انكثبفت ، وتهىث انحذيذ هى انحذ األدوً   5

   أكثر مىبسبت نسحق انمىاد انخبصت انصعب ، مه انصعب6

وهىبك كميت صغيرة مه قطع انمالبس انتي نمبدة صهبت اضبفيت مقبومت نالهتراء ، صغيرة انحجم وخفيفت  7

. انىزن وسههت الستبذال قطع انغيبر

 ، وتهىث انغببر (مستىي ديسيبم) ديسيبم 75  عمم انضىضبء أقم مه 8

  :انتكتهىجيب معطيت

مىذج سرعة ن بر (r/min)اإطار  حجم مدخل اك ة (mm) ال ية (t)وزن (kW)طاق م تاج ك ياس (t/h)اإلن كل ق ي ه  (mm) ال
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P-600 2000-2600 30 2×30 5.6 10-30 2800×1550×2030 

P-750 1600-2100 35 2×45 7.5 30-50 3300×1800×2440 

P-900 1300-1700 40 2×55 12 50-80 3750×2120×2660 

P-1050 1100-1450 45 2×110 16 70-120 4480×2450×2906 

P-1250 950-1200 45 2×132 22 80-150 4563×2650×3176 

P-1350 800-1200 50 2×160 26 120-200 5340×2940×3650 
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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 

 


