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JCE系列欧版颚式破碎机

结构设计、工作性能、使用寿命、用于粗中碎作业、高端产品

JCEكسارة فكية سلسلة

تصنع المعدات من شركة شان تشى شنغهاي هو المنتج المثالي
رائد في مجال الصناعة ومعروف في جميع أنحاء العالم 



JCE系列欧版颚式破碎机常被用于粗、中碎作业，是颚式破碎机系列中的高端

产品。该设备集结了世界上最先进的技术和加工工艺，在结构设计、工作性能、使

用寿命、维修频率方面具有其特有的优越性。我公司研发生产的JCE系列欧版颚破

已成为了世界上最受青睐的破碎机之一，是坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的

首选。

产品简介

SKJ Series Jaw Crusher
J C E系列欧版鄂式破碎机

   JCEكسارة فكية سلسلة

يستخدم كسارة فكية سلسلة JCE  في كسر إبتدائ وكسارة ثانية،وهي المنتجاتالراقية في كسارة فكية تتجمع ه1ه الكسارة 
وتردد  اإلستخدام  وحياة  التشغيل  واألداء  الهيكل  تصميم  في  باإلمتياز  القطع،تمتاز  والفنون  أحدثالتكنولوجيا  الفكية 
الصيانة.أصبح كسارة فكية سلسلةJCE لشركتنا أشهر الكسارة في العالم،وهي أفضل إختيار لكسر المواد الصلبة وللتآكل.
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مقدمة المنتج
          主要结构

هيكل رئيسي

1.侧板

2.前箱组件

3.定颚板

4.侧衬板

5.动颚板

6.护板

7.动颚

8.皮带轮

9.轴承 

10.偏心轴

11.动颚拉杆螺栓

12.机架后箱焊件

13.固定高速斜块

15.高速滑动斜块

14.滑块缩进拉杆

16.肘板座

17.肘板

18.弹簧拉杆

19.弹簧

20.顶丝座

1.اللوحة الجانبية

7 .منظر الفك

للشاسيه  .أجزاء  الفك 2  5.لوحة الفك المنظر4.اللوحة الجانبية الداخلية3.لوحة 

6.لوحة الحماية

13.متزلج ثابت

10.رمح غريب األطوار9 .محامل8 .بكرة

11.الترباس لقضيب 
منظرالفك

12 . جزاء اللحامية 
للشاسيه الخلفي

19 .الربيع

14.قضيب لمسافة 
بادئة المنزلق

15 .متزلج شريحي

20 .مقاعد أعلى األسالك18 . قضيب الربيع17 .اللوحة التبديل16. مقاعد التبديل

适用范围
تطبيق

该系列颚式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶

瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石等。该系列破碎机最适宜于破碎抗

压强度低于280Mpa的矿石、岩石、矿渣等，被破碎物料的最大块度不得大于技术

参数表所规定。。

يستخدم هذه سلسلة من كسارة لكسر مواد صلبة وحجر ثاني و ثالثي في صناعة التعدين وعلمالمعادن واإلسمنوالبناوالكيميائية 
والحرارياتوالسيراميك.الكسارةالفكيةتستخدمعلىتكسيرالموادالتيبهاضغطالمقاومةالخاماتوالصخور،والخبث،الخأقلمن

Mpa280 ،اليكونأكبرمنالبياناتالتقنيةمايتطلب..
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主要结构
هيكل رئيسي

1.JCE欧版颚破的动颚总成采用更高质量的铸钢件构成，重型偏心轴亦采用锻坯进行

加工，使之具有超凡的可靠性；

2.轴承座采用了整体式铸钢结构，这样能够确保与破碎机架完全配合，也大大增强了轴

承座的径向强度；

3.JCE欧版颚破采用较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，使轴承使用寿

命延长；

4.在齿形护板的选择上，JCE系列欧版颚破增大了颚板的有效长度，使得产量更高。

 

JCE欧版鄂式破碎机主要由机架，偏心轴，破碎腔，保险装置，排料口调整装置等部分
组成。

1、机架部分：由侧板、前箱组件、后箱焊件等组成。

2、偏心轴转动部分：主要由动鄂、偏心轴、轴承、轴承座、皮带轮等组成,是传递动力
的主要部分。

3、破碎腔工作部分：主要由定鄂板、动鄂板、侧衬板、护板等组成，是破碎物料的工
作零件。

4、保险装置：由肘板、肘板座、弹簧、弹簧拉杆等组成，是破碎机在非正常情况下起
保险作用的零件。

5、排料口调整装置：该装置用来调整排料口的大小尺寸，控制出料粒度。主要由调整
固定斜块、调整滑动斜块、顶丝螺栓、滑块锁紧拉杆等组成。

إن كسارة مخروطية سلسلة CS تتكون من اإلطار، مخروط الجمعية الثابتة والمنقولة مخروط الجمعية، منظمة الربيع، بطانة 

1.جزءاألمطار:تتكون من اللوحة التبديل وأجزاء للشاسيهاألمامي وأجزاء اللحامية للشاسيه الخلفي. 

2.جزء رمحغريباألطوار:تتكون رئيسيا من منظرالفك ومحور ورفوف المحوروبكرة،وهو الجزء الرئيسي للحركة.

3.جزء غرفة التكسير:تتكون رئيسي من لوحة الفك الثابت والمنظر،لوحة الجانبية،لمحة الحماية وغير من األجزاءالكسرية.

4.جهازالسالمة:يتكون من اللوحة التبديل وتبديل المقاعد والربيع وقضيب الربيع و غيرها.ويلعبه  دورا حماية في حالة غير 

ومتزلج  ثابت  متزلج  من  حجمالجسيمات.تتكون  التفريغ،لحكم  حجرالفتحة  التفريغ:الجهازلتكييف  لفتحة  5.جهازالتكييف 

شريحي لتكييف،أعلىاألسالكوالترباس،قضيب لثابت المتزلج وغيرها.

1.يتخذ منظر الفك الرمح مسبوكاتصلبية أعلي الجودة،وقطع رمح غريب األطوار ثقيل بالحدادة،مما يجعلها تمتاز بجودة    

جيدة. 

2.يتخذ محور المقاعد هيكل كاملة من مسبوكات صلبية،مما حماية مباراة األمطار والكسارة،وتزداد قوة محور المقاعد.

3.تتخذ كسارة فكية سلسلةJCE أكبر رمح غريب األمطار من غيركسارة نفس الحجم،طوال حياة الغستخدام.

4.في إختيار لوحة مسنني،تتخذ كسارة فكية JCE أطول الفك العلمي،من أجل إزداد خلة المنتج.



SKJ Series Jaw Crusher

产品规格

J C E系列欧版鄂式破碎机
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مواصفة
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JCE1302             JCE1003           JCE1303       JCE604 JCE800×            JCE800×
                                                                                                                                               

180×1300           250×1000            250×1300            400×600           800×1060           800×1100

150            220          220       350                   680                    720

10-30            20-40          70-100     35-85                  75-145              100-225

320            30           290        250                  180                    240

12-35            15-50                   26-85      15-70                120-350               250-500

30           30                        37/45                    37/45               90/110                132

980           980         980                      980                 980                   985

进料口尺寸

لیدوملا

排料口调节范围

偏心轴转速

处理能力

外形尺寸

最大进料尺寸

1320×2150×       1400×1850×       1450×2150×       1920×1460×        2685×2205×     3300×2320×
                                                                                                                                             31201175                   1310                   1175                   1840                    2380 

Y225M-6            Y225M-6         Y250M-6/      Y225M-6  Y225M-6           Y315L1-6
Y280S-6

型号

型号

功率

转速

电动机

يذغملا ةحتف
(رتميلم)     

يذغملل ساقم ربكا
(رتميلم)             

جاتنالا مجح
(رتميلم)   
            

راوطألا بيرغ حمر
  ةعرس                  
            

  جاتنالا ةقاط     
(ةعاسلا يف نط)
             

لیدوملا

روتوم

(رتميلم)لماشلا دعبلا

          产品图片
صورةالمنتج

1060 1100

الطاقة الحركية
(كيلوواط) 

رودلا ةعرس
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现场图片
صورة موقع التسليم

上海山启机械制造有限公司是中国知名的破碎筛分设备制造商。我们为客户

提供全系列破碎筛分设备，包括圆锥破碎机颚式破碎机、反击式破碎机、立轴冲击

破碎机(制砂机)、移动式破碎站和振动筛，我们不仅为客户提供高性价比的产品，

还提供一流的服务支持及解决方案。我们的破碎设备在大量的基础建设工程中得到

应用，另外,成套设备已出口到俄罗斯、蒙古、中亚、非洲等国家和地区。

公司拥有多名国内破碎筛分的专家, 具有强大的新产品研发能力。公司非常重

视国际技术交流与合作，先后引进了美国、德国、澳大利亚等国家的先进技术和工

艺，拥有生产设备百余台套。时刻关注新产品、新技术的研发，并成立了砂石机器

和选矿设备的研究室。

企业介绍
تقديم الشركة



企业介绍
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山启机械

C S系列圆锥破碎机
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تقديم الشركة

الكسارة  المعدات  تصنعها  التي  المشهورة  الشركة  هي  الميكانكية  اآلالت  لتصنيع  المحدودة  شنغهاي  تشى  شان  إن شركة 

والغربلة في الصين. نحن نقدم لعمالئنا استكمال كسارة، بما في ذلك كسارة مخروط، كسارة الفك، كسارة الصدم، معدات 

صنع الرمال سلسلة VSI، كسارة متنقلة وغربال االهتزاز. ال نقدم على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية فحسب ،بل 

فريق خدمة أفضل و اقتراحات لحل المشكالت. وتستخدم كساراتنا في مشاريع البناء األساسية على نطاق واسع. وقد يتم 

تصدير كسارات كاملة الي روسيا ومنغوليا وآسيا الوسطى وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم.

لدينا عدد من الخبراء كسارة القادرين على المنتجات الجديدة والبحث والنامية. فإننا نولي اهتماما كبيرا على االتصاالت 

والتعاون الدولي وأدخلت التكنولوجيا المتقدمة من ألمانيا وأمريكا وأستراليا في هذه السنوات. ونحن قمنا ببناء غرفة البحوث 

في شركتنا أيضا.

اآلالت من شركة شان تشى

تصنع المعدات من شركة شان تشى شنغهاي هو المنتج المثالي رائد في مجال الصنا
عة ومعروف في جميع أنحاء العالم 


