Ślimakowe
podajniki węgla

Zgrzebłowe
podajniki węgla

Ślimakowe podajniki węgla opracowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy urządzeń do transportu
węgla. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budowie naszych
poda1nikow charakteryzują:

Oferowany podajnik zgrzebłowy zaprojektowany został na bazie
wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych. Przeznaczony jest
głownie do wygarniania węgla i jego transportu

zbieżność rdzenia ślimaka w kierunku transportu gwarantuje
równomierne wygarnianie węgla z zasobnika na całym jego
przekroju,
zmienny skok uzwojenia zapobiega „zapychaniu się” ślimaka;
zastosowanie trudnościeralnych materiałów i wzmocnionych
uzwojeń ślimaka oraz (opcja) wprowadzenie wymiennego
koryta ślizgowego gwarantują wysoką trwałość elementów
transportujących węgiel,
wprowadzenie wzierników w strefie zasypu i nad zsypem
ułatwiają obsługę i dozór urządzenia;
możliwość montażu i demontażu ślimaka
a) w płaszczyźnie pionowej z wykorzystaniem konstrukcji
zasuwy prętowej,
b) wzdłuż osi podajnika
DANE TECHNICZNE
Wydajność
Droga transportu

5 - 50 Mg/godz.
2,5 - 6 m

Wspólnie ze specjalistami z górnictwa opracowano i wdrożono
układ wygarniający, który składa się z
łańcucha górniczego ogniwowego,
zgrzebeł z płetwami kształtowymi,
odlewanych kół napędowych;
odlewanych kół napinających
ZALETY
końce łańcucha górniczego spięte są jednym ogniwem
złącznym, przez co zmniejszono do minimum ilość miejsc
narażonych na zrywanie, jak to ma miejsce w przypadku
zamków górniczych,
system mocowania zgrzebeł bez śrubowych elementów
złącznych, który zapewnia łatwy montaż i demontaż
zgrzebeł,
koła łańcuchowe dzielone, pozwalają na szybką ich wymianę
bez demontażu wałów,
żywotność cięgna jest dwukrotnie większa od dotychczas
stosowanych
Oferowany podajnik może być stosowany w rożnych gałęziach
przemysłu do transportu materiałów i kruszyw, które powodują
szybkie zużycie trących powierzchni

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja 2013.02
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Proﬁl produkcji dla górnictwa

Lokomotywy
spalinowe
powierzchniowe
i dołowe

Lokomotywy
przewodowe

Lokomotywy
akumulatorowe

Przepustnice
wielopłaszczyznowe

Kontenerowe
stacje paliw

Remonty i modernizacje
lokomotyw i podzespołów

Proﬁl produkcji dla energetyki

Zasuwy bunkrowe
(płytowe i prętowe)

Zgrzebłowy układ
wygarniający

Zgrzebłowe
podajniki węgla

Klapy
szczelne

Klapy i przepustnice

Zdmuchiwacze

Odżużlacze
zgrzebłowe

Kompensatory
i kanały
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Modernizacje układów kierowniczych
wentylatorów promieniowych
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