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PE系列颚式破碎机

破碎比大、产量高、成品粒度均匀,寿命长

              耐磨，粉尘少，噪音小

PE الكسارة الفكية

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



颚式破碎机俗称颚破，是矿山机械行业中最常用的设备之一。颚

破通常被用于物料的粗碎及中碎作业，具有破碎比大、产量高、成品

粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便等特点。大中型颚破是我

公司的主打产品之一，无论从技术上还是加工工艺上来说都已达到世

界先进水平。

产品简介

SKJ Series Jaw Crusher
P E系列颚式破碎机

    PEالكسارة الفكية

إن الكسارة الفكية هي واحدة من المعدات التي تستخدم عادة في معظم آالت التعدين.عموما يتم استخدام 
الكسارة الفكية لسحق االبتدائي،والذي له مزايا كثيرة، مثل ارتفاع نسبة الساحقة،وقدرة االنتاج العالية و 
تكعيبي حجم المنتج النهائي، بنية بسيطة، وسهلة الصيانة وإلى اآلخر.إن كبيرة ومتوسطة الحجم للكسارة 
الفكية هي واحدة من المنتجات الرائدة لشركتنا،وصلنا إلى مستوى العالم المتقدم في كل من التكنولوجيا 

وتكنيك المعالجة.
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مقدمة المنتج



主要结构

   PE系列颚式破碎机主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、

肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、定颚板与动颚板等组成，其中肘板的作用类似电路

中的保险丝，当破碎腔中不小心进入大件且坚硬物质时肘板断裂，坚硬物直接流出。
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تركيب زئيسي 

تبديل  التبديل،  الفك، لوحة  يتكون من اإلطار، رمح غريب األطوار، بكرة، منظر  الفكية  الكسارة  إن 
المقاعد، والربيع، الفك الثابتة، والفك المنقولة وإلى اآلخر.إن لوحة التبديل يلعب دوراهاما في كسارة 
الفك.عندما يكون هناك شيء كبير وصعب في الجهاز،وكسر لوحة التبديل والمواد الصلبة سوف تتدفق 

مباشرة من خارج الكسارة الفكية.

          适用范围
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　تطبيق المدى

1.该系列破碎机主要用于建材，公路，铁路，水力，化学，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用。

1. الكسارة الفكية تستخدم على نطاق واسع في مجال البناء والطرق السريعة والسكك الحديدية وصناعة 
الكيماويات والطاقة الهيدروليكية ، والصناعات المعدنية والتعدين والصناعة،الخ.

2.该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于300MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破

碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。

2.الكسارة الفكية تستخدم على تكسير المواد التي بها ضغط المقاومة للمواد أقل من.MPa 300 أكبر 
كتلة المواد الخام التي يمكن كسرها ال يكون أكبر من البيانات التقنية ما يتطلب

لوحة لحماية منظر الفك

ايقاد الكتل

لوحة الفك المنظر

لوحة الفك الثابت

لوحة الحماية األعلي

إطار الجهاز

���� ���� ������

لوحة الحماية األسفل

منظر الفك

مقاعد التكييف

قضيب منظر الفك

مقاعد التبديل

لوحة تبديل

ربيع

دوالب الموازنة

محامل 

عجلة مع ثلمة 

مجموعات التوسع 

محور رئيسي 



无论何种系列的颚破，其工作方式均为驱动挤压型，工作原理也都相同：电动机

驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变

大，从而推动动颚板向定颚板接近，在此同时物料被挤压，达到破碎的目的；当动颚下

行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破

碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎运动压碎和排料，实现批量生

产。

工作原理
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مبدأ العمل
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إن نظر العمل ألي سلسلة كسارة الفك، ومبدأ العمل هو نفسه : المحرك ينقل السلطة من خالل حزام، 
ويحرك فكه ال تتحرك حركة دورية إلى الفك الثابتة المحيطة رمح غريب األطوار.عندما يغلق الفك 
المنقولة في الفك الثابتة، سيتم سحق االشياء في هذه العملية. عندما الفك المنقولة من كسارة الفك يتحرك 
بعيدا عن الفك يحدده سحب من قضيب والربيع، والمنتجات وبعدسحق يخرج من مخرج كسارة الفك.

性能特点
مالمح

1.深腔颚破，破碎比大；

2.易损件寿命长，耐磨；

1.تجويف تكسير عميق وارتفاع نسبة ساحقة

2.قطع الغيار ارتداء مع حياة طويلة

5.大型颚破严格使用焊接架，保证产品使用可靠；

3.إتخذ اإلطارات وصالت، والصدد مرنة والتشغيل السلس؛

4.制造工艺精密领先，对于主轴、易损件、轴承之类的核心部件采用热处理工艺；

واعتماد  الغيار،  وقطع  األطوار  غريب  رمح  مثل  األساسية،  وللمكونات  المتقدمة،  المعالجة  4.عملية 
المعالجة الحرارية اتخاذ من عملية المعالجة الحرارية

5.الكسارة الفكية الكبيرة تعتمد تكنولوجيا لحام آلة لضمان موثوقية

3.节能环保，粉尘少，噪音小；

6.产品都有吊装钩，方便吊装。
6.فمن السهل أن التحميل الرأسي مع رفع هوك



产品规格

P E系列颚式破碎机
PEالكسارة الفكية 05

مواصفة
产品图片

صورة المنتج المنتج
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型号
Model

进料口尺寸
Opening Size

(mm)

排料口尺寸
Discharge 

Size（mm）

处理能力
Capacity
（t/h）

电机功率
Power

（KW）

最大进料尺寸
Max. Feeding 
Size（mm）

外形尺寸
Dimension

（mm）

3800×3166×3045850 95-190 230-500 132PE-1000×1200 1000×1200



现场图片

P E系列颚式破碎机
PE06 الكسارة الفكية

صورة الموقع



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。
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企业介绍
تقديم الشركة

现场图片
صورة الموقع



企业介绍

专 业 精 神 打 造 臻 品 • 山 启 机 械 引 领 全 球

山启机械
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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 




