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MTW欧版磨粉机
 MTWمطحنة أروبية سلسلة

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

内置稀油润滑及循环水冷系统

成品粒度可调可控、选粉效率高

التشحيم بالزيت الداخلي المتقدم و نظام تبريد المياه
ممكن سيطرة علي حجم المنتج، وكفاءة فاصل عالية



MTW欧版磨粉机是上海山启最新推出的新型欧版磨粉机，在积累了多年生产

经验的基础上，引进欧洲最新磨粉技术及理念，并结合磨粉机行业的市场需求以及

实际使用状况而研发的一种具有国际领先技术水平的新型粉磨设备。

产品简介

SKJ Series Jaw Crusher
MTW欧版磨粉机
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مقدمة المنتج
性能特点

مالمح

2.能耗小，效率高

MTW系列欧版磨粉机采用锥齿轮整体传动，结构紧凑，无需减速机、易于安装，
提高效率。

2.إنخفض التكاليف،كفاءة عالية

تتخذ مطحنة أروبية سلسلةMTWمحرك شامل مع العتاد مخروطي، هيكل مدمج، دون المخفض، سهلة التركيب وتحسين 

الكفاءة.

1.先进可靠的内置稀油润滑及循环水冷系统

MTW系列欧版磨粉机无需外置油泵或润滑站，在机器内部设有内部油泵，能够润

滑主轴轴承和圆锥齿轮轴轴承，自动供油，降低传动阻力；循环水冷系统保证主轴

及轴承温度恒定，延长设备使用寿命。

1.التشحيم بالزيت الداخلي المتقدم و نظام تبريد المياه 

 ال تحتج  مطحنة أروبية سلسلةMTW  تشحيم مضخة الزيت الخارجي أو محطة تشحيم،داخل الجهاز مضخة الزيت،قادرة 

علي تشحيم محامل الرئيسي ومحامل رمح العتاد اإلسطواني، تقديم الزيت التلقائي، والحد من مقاومة النقل؛ يضمن نظام 

تبريد المياه درجة الحرارة الرمح والمحامل ثابتة ،تطويل عمر المعدات.

إن مطحنة أروبية سلسلةMTW هي أحدث نوع مطحنة  أروبية،تراكم  سنوات من تجربة اإلنتاج،تدخ أحدث تكنولوجيا 
الطحن األوروبية ومفهوم،وتصميمها نظر لحالة العملية ومتطلبات السوق. مطحنة هي معدة جديدة ذات مستوى متقدم دولية.



性能特点

3.弧形风道，整体采用曲面型设计，无阻力进风蜗壳。

MTW系列欧版磨粉机采用曲面型风道，内部出口方向无气流死角，利于物料分散，不

易堵料；内部门板内面与进风蜗壳内面在同一曲面上，避免涡流效应导致的能量流

失，阻力小，

MTW欧版磨粉机
MTWمطحنة أروبية سلسلة

مالمح 
性能特点

03

مالمح

4.磨辊及磨环特殊结构设计、曲面可换刀刃铲刀，提高磨粉效率，降低使用成本：

MTW系列欧式磨铲刀刃部材料采用高耐磨合金，延长使用寿命，只需更换刀刃部分，

提高材料利用率。曲面型铲刀可将物料导向立面，使磨辊磨环上、中、下部都能粉磨，

使其均匀磨损，同时也增大了有效工作面积，从而增加了产量。

4.صميم خاتم الرول و رول خاص، شفرة منحنية مستبدولة، وتحسين كفاءة طحن، وخفض تكلفة:

تتخذ شفرة منحنية مطحنة أروبية سلسلة MTWسبائك مقاومة لالهتراء عالية، إطالة أمد الحياة، ببساطة استبدال جزء شفرة، 

وتحسين استخدام المواد.تأدي شفرة منحنية توجيه المواد إلي سطح الوقف،يجعل الرول األسفل والمتوسط واألعلي طحن 

المواد.طحن المواد متوسط،في نفس الوقت،تزداد مساحة العمل الفعلية،لتزداد غلة المنتجات.

3.قناة الرياح منحنية، واستخدام الشاملة من التصميم المنحني، مدخل الرياح شكل حلزوني بال مقاومة.

المواد  الهواء. تفضي متناثرة  قتلى  بدون  الداخلي  المخرج  اتجاه  الرياح منحنية،  قناة   MTW أروبية سلسلة  تتخذ مطحنة 

ويصعب حجب المواد؛يقع سطح لوحة الباب الداخلي ومدخل الرياح شكل حلزوني في نفس السطح الحلزوني، تجنب فقدان 

الطاقة نتيجة آلثار الدوامة الحالية، والمقاومة صغيرة.

磨环： 磨辊： 老式铲刀：

挡边（新）： 刀面（新）： 刀刃（新）：

خاتم الرول رول شفرة تقلدية

ضلع(جديد)لوجه األداة(جديد) شفرة(جديد)

5.人性化设计、易于操作：

MTW系列欧版磨粉机内部结构先进，外观也采用优美的弧形结构设计，整台机器更加

人性化。

5.تثميم أكثر إنسانية، سهل التشغيل

هيكل مطحنة أروبية سلسلة MTW متقدم،تتخذ المنظر التصميم المنحني، الجهاز كله أكثر إنسانية.

قناة الرياح مستقيم قناة الرياح منحنية
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مالمح

6.زيت التشحيم يؤكد تزييت واضعة هي في أفضل حاالتها، وهكذا حل تماما محامل مشكلة الحرارة وغيرها، يجعل محامل 

المغزل حفاظ على درجة حرارة ثابتة، و مما يمدد فترات الصيانة الموسعة وحياة اإلستخدام؛

分析机转速采用变频控制，

转速更加精确，细料分选效

果 更 佳 ； 隔 离 式 旋 风 集 粉

器、选粉效率大大提高，内

筒与混合气粉流之间采用隔

离结构，能够有效的提高选

粉效率和选粉精度。

7.注重环保，噪音小

MTW系列欧版磨粉机工作噪音小，配备先进的除尘器、粉尘排放浓度完全低于国家环

保规定。本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在正负压状态下循环流动的，独特的

空气自循环系统，大大降低了外排风量，降低粉尘、利于环保。

6.成品粒度可调可控、选粉效率高：

جهاز تراكم المسحو عادي جهاز تراكم المسحو الفاصل

7. مطحنة أروبية سلسلة MTW ضجيج العمل صغيرة، ، ومجهزة جمع الغبار النبض المتقدم، تركيز انبعاث الغبار تماما 

تحت األنظمة البيئية الوطنية. نظام تدفق الهواء هذا الجهاز هو الحلقة المغلقة بالكامل، ويكون يسيرفي حالة من الضغط 

الغبار،  العادم خارج، والحد من  الفريدة من ، والحد بشكل كبير من كمية  الدموية  الهواء  اإليجابية والسلبية، نظام دورة 

وصديقة للبيئة.

主机内部结构
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هيكل الجهاز الرئيسي الداخلي

شفرات الفاصل

سباحة النفط للفاصل

ألة تغير مسافة بين الرول وخاتم الرول

رف معلق الرول

رول

إطار

صندوق العتاد

رمح الناقل

حزام الجهاز الرئيسي

خاتم الرول

رول

زام ألة تحليل
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生产线组成

MTW欧版磨粉机
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适用范围
تطبيق

MTW系列欧式磨粉机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产品物料的粉磨加工。

可粉磨方解石、白垩、碳酸钙、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊

利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾

石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等温度小于6%，莫氏硬度在9级以下非易燃

易爆的非金属物料。

التعدين.تناسب  والكيميائية ومنتجات   ، البناء  المعادن و مواد  مثل  أساسا في طحن   MTWأروبية سلسلة تستخدم مطحنة 

اإلليت،  المغنسيوم،  كربونات  التلك،  والبنتونيت،  الكولنيت،  والدولوميت،  كريتا،  الكالسيت،  لكسر  الدقة  في  غاية  مطحنة 

الخس، األتابولجيت، دياتوميت، الباريت والجص وحجر الشب، والغرافيت، فلوريت، وخام الفوسفات وخام كاليوم، المواد 

الالفلزية الخفاف وغيرها. الرطوبة أقل من ٪6 وصالبة موه تحت درجة 9.

 整套设备包括：磨粉主机、选粉机、风机、颚破、畚斗提升机、电磁振动给料

机、储料仓、布袋除尘器、管道装置、旋风集粉器、电控柜、电机等组成。

المغذية  تهتز  فكية،مصعد،  ،كسارة  منفاخ  مركزات،مروحة  مسحوق  الرئيسي،  الجهاز:المطرقة  جميع  تضمن 

حكم  خزانة  المحكر،  اإلعصار،  مسحوق  جمع  جهاز  حقيبة،أنابيب،  الغبارمع  جمع  التخزين،  الكهرومغناطيسي،صوامع 

الكهرباء وغيرها من المكونات.

قاعدة خرسانية

كسارة الفك

المغذية الكهرومغناطيسي

مصعد

صوامع التخزين

جهاز جمع مسحوق اإلعصار

أنابيب

جمع الغبار

فاصل

جهاز رئيسي

مروحة منفاخ
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产品图片
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صورة المنتج
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产品规格

MTW138T

Φ1380

96

≤35

MTW175T

Φ1750

75

≤40

MTW215T

Φ2150

65

≤50

6～20

90-110

18.5-30

90-132

10～35

160-200

30-45

185-200

MTW110T

Φ1100

120

≤30

3～10

55-75

7.5-11

55-75

8425×7933
˜ � � � �

10920×9470
×10227

12195×9555
×9916

13922×9810
˜ � � � � �

20～50

280-315

75-90

280-315

1.6-0.045
最细可达

to 0.038

1.6-0.045
最细可达

to 0.038

1.6-0.045
最细可达

 to 0.038

1.6-0.055
最细可达

to 0.045

处理能力

型号   

磨环内径   

主机转速

入料粒度

成品粒度

外形尺寸

主机

选粉机

离心风机

电机
功率

موديل

قطر داخلي لخاتم الرول(ملليمتر)

حجم المنتجات(ملليمتر)

طاقة االنتاج(طن في الساعة)

سرعة الجهاز الرئيسي 

جهاز رئيسي

حجم المواد التغذية(ملليمتر)

طاقة المحكر
(كيلووات)

مسحوق مركزات

مروحة منفاخ الطرد المركزي

البعد الشامل(طويل×عرض×ارتفاع)(ملليمتر)

أصغر تصل

مواصفة

أصغر تصل أصغر تصل أصغر تصل
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企业介绍
تقديم الشركة

现场图片
صورة الموقع

上海山启机械制造有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业

的破碎筛分设备厂商。公司自1996年成立以来，始终致力于矿山破碎设备、制砂

设备和工业磨粉设备的研发和生产，包括颚式破碎机，圆锥破碎机、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等主要产品，为高速公路、

铁路、水电、矿山开采等大型工程项目提供了诸多高端成套设备。

公司总部位于国际金融中心--上海。十几年的机械研发与生产经验、10余万

平方米的生产基地、专业的技术与近千人的服务队伍为上海山启打造百年基业提供

了不竭动力。目前，上海山启机械制造有限公司按照ISO9001:2000国际质量认证

体系标准进行设计、生产、组装、检测。公司主要产品通过了CE认证，销售网络

不仅遍布湖南、山西、青海、新疆、广西、云南等国内几十个大中小城市，成套设

备也已出口到俄罗斯、蒙古、越南、斯里兰卡、沙特阿拉伯、黎巴嫩、卡塔尔、马

来西亚、菲律宾、尼日利亚、刚果、埃塞俄比亚、澳大利亚、秘鲁、巴西等几十个

国家和地区，平均每年销售额突破2亿元。公司在沙特阿拉伯，俄罗斯，蒙古，马

来西亚等地区发展了代理商，为客户提供更便捷的咨询与服务。

上海山启机械制造有限公司不仅致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相

结合，不断改进设备，竭力为客户提供最优质高效的产品。技术研发部坚持以改进

和创新为目标，相继研发出SKJ系列欧版颚式破碎机，VSI系列制砂机，优化并提

高了移动式破碎站，振动筛采取了稀有润滑系统，在国内同行中处于技术领先地

位。公司产品的外观质量和内在质量得到了同行和客户的一致好评。



企业介绍

MTW欧版磨粉机
MTWمطحنة أروبية سلسلة 08

تقديم الشركة

建立了完善的管理体系，拥有技术研发部，生产部，质检部，国内销售部，

国际贸易部，财务部，售后服务部，人力资源部等部门。现有员工500余人。公司

特别注重人才的培养和引进。目前大专以上学历的员工占全体人员总数的

70%以上对高素质的人才的重视和大胆启用，已成为上海山启不断向前发展的内在

动力。建立了完善的售后服务体系，向客户提供专业的系统解决方案，为实现客户

利益最大化不断奋斗。

质量是生命，创新是动力，服务是保证。上海山启机械制造有限公司将本着

“一切为了客户，为了客户的一切”的企业理念，秉承“专业精神打造臻品”的企

业精神，不断开拓创新，用自己优秀的技术成果和竞争性的产品性价营造着自己的

品牌帝国，以满腔热情开拓新的专业领域，向更高的理想昂首前行！

     إن شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية هي شركة تصنع المعدات الكسارة والغربلة وتتجمع 
بين البحوث واإلنتاج والمبيعات والخدمة. منذ إنشائها في عام 1996، كانت تلتزم بحوث وإنتاج آالت سحق التعدين و 
معدات صنع الرمال الحديثة  وأجهزة الطحن الصناعية،التي تضمن كسارة الفك، كسارة مخروطية، كسارة تصادمية، معدات 
الكثير من  قدمت  قد  الرئيسية.  المنتجات  الموبايل و غربال االهتزاز  وغير من  التكسير  الحديثة و محطة  الرمال  صنع 

المعدات الراقية للطريق السريع، والسكك الحديدية، والطاقة الكهرومائية، والتعدين وغيرها من المشاريع.

     تقع في المركز المالي الدولي – شنغهاي.يقدم عشر سنوات من الخبرة في بحوث  وإنتاج اآلالت، وأكثر من 10 مليون 
متر مربع من قاعدة االنتاج والتكنولوجيا المهنية وفريق خدمة أكثر من ألف األسناس الطاقة ال ينضب التي تتأسس شان 
التصنيع  ماكينات  تشى  شان  شنغهاي  وتختبار  وتجمع  وتصنع  ،تصمم  حاليا  التاريخ.  من  سنة  مائة  معها  شنغهاي  تشى 
المحدودة، وفقا للمعايير شهادة نظام الجودة الدولية ISO9001: 2000. لقد مرت منتجاتنا الرئيسية شهادة CE، شبكة 
مبيعات ليس فقط في جميع أنحاء هونان وشانشى وتشينغهاى وشينجيانغ وقوانغشى ويوننان وعشرات من المدن الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة، وقد تم تصدير مجموعات كاملة من المعدات إلى روسيا، منغوليا، فيتنام، سريالنكا، المملكة العربية 
البلدان  من  ووعشرات  البرازيل  بيرو،  أستراليا،  إثيوبيا،  الكونغو،   ، نيجيريا  الفلبين،  ماليزيا،  قطر،  لبنان،  السعودية، 
والمناطق.وقد تم  تمت الشركات في المملكة العربية السعودية وروسيا ومنغوليا وماليزيا و اإلقليمية األخرى من وكالء، 

لتزويد العمالء مع أكثر االستشارات وخدمات مريحة.

    تسعي شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية إلي التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة جنبا إلى جنب مع 
التقاليد الفنية العالقة، تحسين للمعدات المستمر،توفير المنتجات أفضل جودة وكفاءة لعمالئنا .يثابر قسمالشركة علي هدف 
إبتكار وتحسين، قد وضعت كسارة الفك األروبية سلسلة SKJ ومعدات صنع الرمال الحديثة سلسلة VSI، تحسين وإرتفاع 
وكانت  التكنولوجيا  في  المحلية  نظيراتها  في  رائد  مكان  التشحيم،تقع  زيت  االهتزاز  الموبايل،تتخذ غربال  كسارة  محطة 

تحصل مظهر المنتج الشركة والجودة الداخلية الزمالء والعمالء علي إشادة على حد سواء.
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تقديم الشركة 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 

   أنشت الشركة نظام إدارة الكامل، مع قسم البحوث، إدارة اإلنتاج، إدارة مراقبة الجودة، و إدارة المبيعات المحلية، وإدارة 

التجارة الدولية،و إدارة الشؤون المالية، و إدارة الخدمة، و إدارة الموارد البشرية وغيرها من اإلدارات. تولي الشركة اهتماما 

عدد  من%70لجنيع  أكثر  تصل  معهد  الشهادة  علي  الذين حصل  الموظف  عدد  حاليا  الموظفين.  وإدخال  لتدريب  خاصا 

الموظفين.أصبح إهتمام وتوظين موظفين ذوي كفاءة قوة الدفع المستمرالداخلية لشان تشى شنغهاي.
 

 جودة حياة،إبتكار قدرة،خدمة حماية.تثابر شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية علي فلسفة الشركة" 
باإلستمرار،  الجودة"،تبتكر  تصنع  الوظسفة  الشركة"روح  روح  "،مع  عمالء  المتطلبات  لجميع  للعمالء،  الخدمات  جميع 
المنافسة، توسبع  المنتجات  العالقة و سعر  الفنية  اإلنجازات  إلي  تعتمد  بها  الخاصة  التجارية  العالمة  إمبراطورية  تتأسس 

مجاالت الخبرة الجديدة مع حماسة ،تنهض إلي األعلي المثالي.
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