گريٌ فىی ي مُىذسی

سىگ ضکه سُىذ

طزاحی ٍ تَلیذ اًَاع سٌگ شکي ّای فکی ّ ،یذرٍکي  ،سزًذ ٍیثزُ  ،فیذر ٍیثزُ
سزًذ گزیشلی  ،فیذر گزیشلی  ،هاسِ شَی ًَ ،ار ًقالِ ٍ ...
سنگ شکن فکی
سنگ شکن فکی
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ها هفتخزین سٌگ شکي سٌْذ را کِ دارای تیش اس  17سال ساتقِ در سهیٌِ طزاحی ٍ تَلیذ قطؼات صٌؼتی هی تاشذ را تِ شوا هؼزفی کٌین .در سال ّای اخیز
شزکت سٌگ شکي سٌْذ ٍ هًَسسات ٍاتستِ تِ آى رشذ یافتِ ٍ تثذیل تِ یک پیشتاس هٌطقِ در سهیٌۀ تَلیذ هاشیي ّای سٌگ شکٌی ،هاسِ شَیی ،غزتال
گزی ،حول ٍ ًقل ،طثقِ تٌذی ٍ غیزُ تا تاالتزیي کیفیت ٍ قیوت ّای هٌصفاًِ گشتِ است  .رػایت اصَل هٌْذسی  ،صذاقت ٍ اًصاف تا تَلیذکٌٌذگاى،
پیواًکاراى ٍ

هشتزیاى جش سزلَحِ ایي کارخاًِ هی تاشذ

.

آیا شوا تِ یک سٌگ شکي فکی یا سٌگ شکي هخزٍطی ًیاس داریذ؟ هٌْذسیي شزکت سٌگ شکي سٌْذ ،هاشیي آالت هطلَب تزای رسیذى تِ حذاکثز تَلیذ
ٍ تْزُ ٍری را تِ شوا ارائِ هی دٌّذٍ .قتی شوا تِ یک سٌگ شکي ػظین ،کِ دارای قاتلیت اػتواد ٍ کیفیت تاالی تْزُ ٍری تی ّوتا را ًیاس داریذ ،ایي شزکت
ًیاس شوا را تزطزف هی کٌذ.
هَتایل 09143473619 :

هذیز ػاهل  :هٌْذس فزّاد خاکی

محصًالت
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سىگ ضکه فکی
يیصگی َب


قذرت ي ظرفیت ثبال در خردایص سىگُب



سبخت قطعبت سبیطی از فًالد مىگىسی



سبختمبن مستحکم يمقبيمت ثبال



یکذست ثًدن ثبر خريجی



طراحی زیجب ي عملکرد مطمئه



تعًیض سریع ي آسبن قطعبت یذکی



فرسبیص کمتر ي مقبيمت ثیطتر وسجت ثٍ سبیر سىگ ضکىُبی مطبثٍ



راوذمبن ثبال ي کبَص َسیىٍ وگُذاری ثب داضته سیستم ريغىکبری

سٌگ شکي فکی اس ًَع سٌگ شکي ّای اٍلیِ هی تاشذ کِ در هؼادى هختلف هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ .ایي دستگاُ قاتلیت تٌظین دّاًِ خزٍجی را دارا تَدُ ٍ تِ دلیل تلٌذ تَدى
تَگل ( (toggleآى  ،حزکت تار در آى تِ راحتی صَرت هی گیزد .تلٌذ تَدى تَگل دستگاُ تاػث هی شَد کِ تا جوغ کزدى دّاًِ خزٍجی  ،ساٍیِ تیي شاًِ ّای ثاتت ٍ هتحزک اس حذ
استاًذارد تیشتز ًشذُ ٍ تار تِ راحتی خزد شذُ ٍ تِ تاال پزتاب ًشَد .
تذًِ دستگاُ تزای جلَگیزی اس شکست ًاشی اس فشار ٍ تار سیاد تصَرت یک تکِ تْیِ شذُ ٍ شاًِ ّای دستگاُ اس جٌس فَالد هٌگٌشی هَلیثذى دار تَدُ کِ هقاٍهت تسیار تاالیی در
هقاتل سایش دارًذ  .شاًِ ّا تَسط فک تٌذ ّایی کِ تِ تذًِ ٍ تَگل پیچ شذُ اًذ ًگِ داشتِ هی شًَذ  ،تِ ّویي دلیل تؼَیض شاًِ ّای فک تِ راحتی صَرت هی پذیزد .تلثزیٌگ
ّای استفادُ شذُ در ایي دستگاُ تا  ۶تزاتز تار ٍارد شذُ را تحول هی ًوایٌذ .
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فیذر گریسلی
يیصگی َب


تىظیم دامىٍ ارتعبش



سبختمبن مستحکم ي مقبيمت ثبال



ضفتُبی سبختٍ ضذٌ از فًالد آلیبشی



مىبست ثرای تفکیک مخلًط از سىگ



ضجکٍ ث ضکل ضذ سبیص ثرای عجًر ي َذایت ثبر



سیستم کبمل رياوکبری ي استفبدٌ از يسبیل آة ثىذی



مىبست ثرای معبدن کًَی ثب سىگُبی ثسرگ



سبختمبن مستحکم ي مقبيمت ثبال



دارای سیلًی ثسیبر ثسرگ ثب ظرفیت  22تب  75متر مکعت



تىظیم دامىٍ حرکت در سیستم محرکٍ



استفبدٌ از يرقُبی ضذ سبیص در سبخت سیىی کف ي ثذوٍ



سیستم کبمل رياوکبری ي استفبدٌ از يسبیل آة ثىذی



قبثلیت تىظیم میسان ثبردَی دستگبٌ



استفبدٌ از ريلجریىگُبی ديثل ثطکٍ ای ثرای حرکت ديراوی



دارای سیستم گریسلی در قسمت جلًیی ثرای جلًگیری از ایجبد گرد ي غجبر

ایي ًَع فیذر دارای ساختواى تسیار قَی ٍ هقاٍم در تزاتز فشار ٍ خزدایش است کِ جْت اًتقال سٌگْای تشرگ تِ سٌگ شکي اٍلیِ ساختِ شذُ است  .ایي فیذرّا هؼوَالً تصَرت
افقی یا تا شیة تسیار اًذک ًصة هی گزدًذ  .حزکت هَاد درٍى فیذر تصَرت افقی است ٍ سٌگْا رٍ تِ جلَ ٍ تاال حزکت هی کٌٌذ  .قسوت ٍیثزُ دستگاُ در داخل تذًِ فیذر تؼثیِ
شذُ ٍ شاهل دٍ هحَر لٌگ تا گیزتکس ّای هجشا است کِ دارای حزکت چزخشی خالف جْت ّن ّستٌذ .تذیي تزتیة فیذر دارای حزکات رٍ تِ جلَ ٍ رٍ تِ تاال خَاّذ تَد .ایي
هکاًیسن تَسط یک الکتزٍ هَتَر کِ تَسیلِ تسوِ تِ گیزتکس هتصل است ایجاد هی گزدد  .تا تٌظین داهٌِ حزکت هحَرّا ٍ سزػت هَتَر هی تَاى سزػت ػثَر تار اس رٍی آى را
تٌظین ًوَد .
ّوچٌیي ایي دستگاُ دارای سیلَی تشرگی تَدُ کِ تَسط  ۶پایِ تِ شاسی دستگاُ هتصل هی شَد .در قسوت جلَی فیذر شیارّای قاتل تٌظین گزیشلی قزار دارًذ کِ هی تَاى تا
تٌظین فاصلِ ایي شیارّا اًذاسُ خزٍجی اس رٍی گزیشلی را تٌظین ًوَد .در قسوت سیٌی دستگاُ ٍ ّوچٌیي داخل سیلَی دستگاُ اس ٍرقْای ضذ سایش استفادُ شذُ کِ تواهی ایي
ٍرقْا قاتل تؼَیض تَدُ ٍ ایي اهز تاػث هی شَد کِ تذًِ اصلی دستگاُ آسیة ًثیٌذ .در سیز قسوت گزیشلی دٍ ًَع تار را هی تَاى جذا ًوَد ٍ تار ػثَری اس رٍی تَری تِ رٍی ًَار
جذاگاًِ ای هٌتقل ًوَد.
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وًار وقبلٍ
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مبسٍ ضًی
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فیذر گریسلی

ایران تجریس جبدٌ آرر ضُر جبدٌ پلیس راٌ ضُرک اسفُالن کبرخبوٍ سىگ ضکه سُىذ
تلفه 0412 2723836 :
فبکس 0412 2723836 :

http://S-jawcrusher.com
Email : info@ S-jawcrusher.com

سروذ يیجرٌ
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