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 كسارة المخروط النابض

 اإلحاج كًُت انًىثىلُت يٍ هُكم إيخاسث.انًخخهفت وانصخىر انخاياث صالبت يذي ػهً انًخىسغت نسحك يُاسب هى انُابض انًخزوعُت كسارة

 انغزفت عزَك ػٍ األجُبُت يؼذٍَ نهجسى َمذر يًا انشائذ حًاَت حجهُش هى َابض حأيٍُ َظاو. االلخصادَت وخصائصها انخكُف وسهىنت انؼانُت

 يىثىق حشغُم نضًاٌ انخشحُى، انُفظ وفصم يسحىق نجؼم يخخىيت حشكُم يٍ وَىػٍُ ، أوانًُاِ انجافت انُفظ واسخخذاو ، ضزر دوٌ سحك

 جذا لصُزة ، انصغُزة نهسحك يُاسبت يخىسظ وَىع ؛ نًخىسظ يؼُار وَُغبك ، انمزار لبم يٍ انًسخخذيت سحك انغزفت َىع ركاس. بها

 .شذَذ انذلُك انزأص نُىع

. 

  :اإلسخؼًال يبذأ

  كًُت اإلحاج هُكم يٍ انًىثىلُتوإيخاسث. كسارة انًخزوعُت انُابض هى يُاسب نسحك انًخىسغت ػهً يذي صالبت انخاياث وانصخىر انًخخهفت

   نهجسى يؼذٍَ األجُبُت ػٍ عزَك انغزفت سحكَمذر حًاَت انشائذ يًا حجهُش هى َابض حأيٍَُظاو . انؼانُت وسهىنت انخكُف وخصائصها االلخصادَت

ركاس َىع . ، نضًاٌ حشغُم يىثىق بهاانخشحُىػٍُ يٍ حشكُم يخخىيت نجؼم يسحىق وفصم انُفظ ووانًُاِ ، وٌأدوٌ ضزر ، واسخخذاو انُفظ انجافت 

 .شذَذ دلُكصغُزة ، لصُزة جذا نُىع انزأص ال ال يُاسبت نهسحكَىع يخىسظ ؛ ويخىسظانغزفت سحك انًسخخذيت يٍ لبم انمزار ، وَُغبك يؼُار ل

سحمت ال ، َسبتَظزال إخخذاع كسارة انهُذرونُكٍ انحذَث انخٍ كفاءحها كبُزة يخزوط ، وكسارة ال يٍ ألذو هىانُابضيخزوط ال كسارة: يجال انًُاسبت

 انهُكم انخمهُذٌ نهًخزوط  يغػاو فٍ بهذ انًخخهفت  80يٍ  نًسخىي انًخمذو انذونًا  يخخذع ػهٍ اساص انجهاس هذا . ةإلَخاجُت انؼانٍفّؼال اكبُزة ، 

يُاسبت نهغزايت سحك . يحغى َخخهف بشكم واضح فٍ انخصًُى وانخزكُش ػهً يخخهف أَىاع يؼزوفت حخً اٌِ انًشاَا انزئُسُت نكسارة يخزوط

انكسارة انًخزوط ًَكٍ اسخخذايها ػهً َغاق واسغ فٍ صُاػت انًؼادٌ وصُاػت . وغزايت سحك انصخىر انصهبت ، وخاو ، وانخبث وانحزارَاث

انبُاء وانخشُُذ ، وبُاء انغزق ، وانصُاػاث انكًُاوَت وصُاػت انفىسفاث هى يُاسبت نسحك انخاو انثابج انثابج وانًخىسغت وانصخىر ، يثم خاو 

 أنخ.انحذَذ وانُحاص وخاو انحجز انجُزٌ ، وانكىارحش وانجزاَُج ، انباسنج وانصخز انبزكاٍَ وههى جزا

  :التكتلوجيا معطية

مىذج بر ن حجم مدخم اك طاق (mm) ان م ن عدي ال ن ية (mm) اإلط م تاج ك ة (t/h) اإلن ياس (t) وزن (kW)طاق كم ق ي ه  (mm)ان

PYB 

900 

115 15-50 50-90 

55 

10.2 

3050×1640×2350 

PYZ 60 5-20 20-65 10.2 
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PYD 40 3-13 15-50 10.3 

PYB 

1200 

145 20-50 110-200 

110 

24.7 

4152×2300×2980 PYZ 100 8-26 50-150 25 

PYD 50 3-15 18-105 25.6 

PYB 

1750 

215 25-60 280-480 

160 

50.3 

4870×3800×4192 PYZ 185 10-30 115-320 50.3 

PYD 85 5-15 75-230 50.4 

PYB 

2200 

300 30-60 590-1000 

260-280 

80 

7705×3430×4852 PYZ 230 10-30 200-580 80 

PYD 100 5-15 120-340 81.4 
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 طريقت االتصال

 :تشنغتشى 

 anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnI HCET-IH lanoitaN :العنىان 

 450001 :رمز البريدي 

 A 0086-371-67999255 :A0086-371-67988500: :رقم الهاتف 

 A  67998980-371-0086- :رقم الفاكس 

 sales@kefid.com:البريد االلكتروني 

: QCI581565081 

: MSNkefidmachinery@hotmail.com 

: oohaY  regnesseM ! kefidmachinery@hotmail.com 

: شنغهاي 

, oN 201-34 anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH.:العنىان 

 201200 :رمز البريدي 

 A 58385016-021-0086: رقم الهاتف 

 A58377628- 021-0086: رقم الفاكس 

 sales@kefid.com :البريد االلكتروني 

: QCI:A 581565081  

: NSM kefid-shanghai@hotmail.com 

:oohaY  regnesseM ! kefidmachinery@hotmail.com 

 


