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SKJ系列欧版颚式破碎机

坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎的首选

 SKJ كسارة فكية سلسلة

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

SKJ系列欧版颚式破碎机



产品简介

S K J 系 列 欧 版 颚 式 破 碎 机
SKJ كسارة فكية سلسلة

يستخدم كسارة فكية سلسلة SKJ  في كسر إبتدائ وكسارة ثانية،وهي المنتجات الراقية في كسارة فكية. تتجمع الكسارة 
الفكية أحدث التكنولوجيا والفنون القطع،تمتاز باإلمتياز في تصميم الهيكل واألداء التشغيل وحياة اإلستخدام وتردد الصيانة. 
تصممها  SKJالتي  سلسلة  فكية  كسارة  الآلن،أصبحت  كفاءة,حتي  من  للتآكل  وقوي  الصلب  لكسرمادة  خيار  أفضل  هي 
شنغهاي شاي تشي أشهر الكسارة في الطرق السريعة والسكك الحديدية، مدارج المطار، والتعدين، ومواد البناء، السيليكات 

والمعادن وصناعة المواد الكيماوية الخام.
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مقدمة المنتج

SKJ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。该机器集结了世界上最先进的破碎技术和制作工

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，是坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的首选。目前，上海

山启最新研制开发生产的欧版SK J颚式破碎机已成为高速公路、铁

路、机场跑道、矿山、建材、硅酸盐、冶金、化学工业原料等领域最

受青睐的颚式破碎机之一。

车间图
مواصفة

SKJ系列欧版颚式破碎机 SKJ كسارة فكية سلسلة



内部结构

S K J 系 列 欧 版 颚 式 破 碎 机
SKJ كسارة فكية سلسلة

استكشاف األخطاء وإصالحها 
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01  电机及电机调整装置 02  动颚 03  动颚护板 04  活动齿板
05  入料护板 06  边护板 07  固定齿板
09  拉杆及弹簧 10  调整装置 11  机架

08  肘板

用途和适用范围
مواصفة

SKJ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。是对坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的首选。目前，上海山启最新研制开发生

产的欧版SKJ颚式破碎机已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建材、硅酸盐、冶

金、化学工业原料等领域最受青睐的颚式破碎机之一。

5.لوحة حماية التغذية4.لوحة أسنانية أنشطة3.لوحة الفك المنظر2.منظر الفك1.محرك ومحرك جهازالتكييف

11.اإلطار10.جهازالتكييف9.القضيب الربيع8.لوحة التبديل7.لوحة أسنانية ثابتة6.لوحة التبديل

المنتجات الراقية في كسارة فكية.هي أفضل خيار  ثانية،وهي  إبتدائ وكسارة  يستخدم كسارة فكية سلسلة SKJ  في كسر 
لكسرمادة الصلب وقوي للتآكل من كفاءة. أصبح كسارة فكية سلسلةSKJلشركتنا أشهر الكسارة في الطرق السريعة والسكك 

الحديدية، مدارج المطار، والتعدين، ومواد البناء، السيليكات والمعادن وصناعة المواد الكيماوية الخام.



性能特点
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مبدأ العمل
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1. 更先进的动鄂总成，使其更经久耐用。动鄂总成采用高质量的铸钢件（焊接

件）构成，并通过两个大型铸钢飞轮传动。此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加工，这一

切均使得SKJ系列鄂式破碎机更具超凡可靠性。

2. 采用整体式铸钢结构轴承座。整体铸钢轴承座能够保证与破碎机架完全配合，

同时也大大增强了轴承座的径向强度，降低了设备的维修及维护成本。

3. 选用轴承规格更大、承载能力更高。SKJ系列颚式破碎机都装有较其它同样规

格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿

命大大地延长。

4. 动颚轴承室密封性好，运行性能好，改善了整机使用情况。

5.对称“V”型破碎腔(详见图SKJ-01)。保证实际进料口与名义进料口一致，能够

保证达到产品技术参数的上限。

6.安全快捷的排料口调整装置(详见图SKJ-02)。一般采用楔形排料口调整装置，

大规格颚破采用液压式调节，大大提高检修自动化程度，使排料口调整操作更加安全快

捷，提高工作效率。该系统由于供电中断导致系统带负载停机而需要清腔时尤其有效，

能明显缩短停机时间。

7. 有限元分析技术，使破碎机强度更强。

8. 最新采用齿形护板。SKJ系列欧版颚破最新采用齿形护板，能有效增大颚板有

效长度，降低成本，提高产量。

9.结构设计更合理，性能更稳定。高出的动颚齿板既能有效保护动颚和轴承室，

又能保证下料畅通，避免塞料卡机现象，最佳的连续破碎作业性能。

10. 电机安置于机身之上，能有效减少占用空间，易于操作检修(详见图SKJ-03)。

11.环保设计帮您解决低碳之忧。SKJ系列欧版颚式破碎机因为运行平稳，因此节

能节电效果明显，噪音小，粉尘少，能有效降低企业运营成本。

الحذافتات  خالل  يمحرك  الجودة.  أعلي  صلبية  مسبوكات  الفك  منظر  يتخذ  اإلستخدام,  حياة  الفك،طويل  منظر  1.أحدث 
الكبيرتين الصلبات.باإلضافة إلي ذلك قطع رمح غريب األطوار ثقيل بالحدادة،مما يجعلها تمتاز بجودة جيدة.

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

تقليل اصالح معدات وتكاليف الصيانة.

3.تختار أكبر شكل المحامل، القدرة االستيعابية العالي.تجهز كسارة فكية سلسلة SKJ.تتخذ كسارة فكية سلسلة SKJ محامل 
رمح غريب األطوار أكبر وأكثر دواما مقارنة بين نفس من الكسارات األخرى ، قدرة تحمل أعلى واغالق متاهة فعالة توسيع 

نطاق كبير في خدمة الحياة من المحامل.

4.غرفة محامل منظر الفك ختم ، األداء التشغيلي الجيد، وتحسين االستخدام الشامل.

5. متماثل شكل غرفة الكسر"V ". ضمان اسم فتحة التغذية والفعلي في نفس حجم، لضمان أن المنتجات التي تلبي الحد 
المعايير الفنية.

6.جهاز لتكييف فتحة التفريغ األمن السليم.في العادي تتخذ جهاز فتحة التفريغ إسفين،تستخدم كسارة الفك كبيرة الحجم مع 
تعديل الهيدروليكية، إلى حد كبير تحسين درجة التشغيل اآللي،تكييف فتحة التفريغ أكثر األمن والسليم، تحسين كفاءة العمل. 
ويناسب هذا النظام مع حالة انقطاع الكهرباء وتمتلئ الجهاز المواد لتنظيف اغرفة غير فعالة بشكل خاص عندما تجويف 

يمكن أن تقلل كثيرا وقت التوقف.
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صورة هيكل
产品规格

صورة المنتج المنتج

国际合作
مبدأ العمل

型号

进料口尺寸

进料最大尺寸

排料口调整范围

处理能力

电机

外形尺寸

SKJ630X1000         SKJ870X1100         SKJ1000X1300   SKJ1200X1600

3763X2280X2644  4124X2480X3020   4836X2480X3370    6700X4040X4465

75    110    160    220

100-195    130-360     260-580     450-800

80-180    85-220    120-260    165-320

580    720     960     1180

630X1000    870X1100     1100X1300      1200X1600

7. تكنولوجيا تحليل محدود العناصر يجعل شدة الكسارة أقوى.

8. تتخذ لوحة مسننية،تتخذ كسارة فكية SKJ أحدث لوحة الفك المسنية ،من أجل خفض التكاليف، وزيادة اإلنتاج

الفك، ولكن أيضا  المسنية يمكن أن تحمي منظر الفك غرفة  المعقول، أداء أكثر االستقرار. أعلى لوحة  9.تصميم أكثر 
لضمان تغذية مسيرة، وتجنب ظاهرة تمسك المواد ، وأفضل أداء كسرمستمر.

10.تضع المحكر علي إطار الجهاز، يمكن أن تقلل بشكل فعال في الفضاء المحتلة، وسهولة الصيانة.

11.تصميم صديقة البيئة يساعدك علي مشكلة إنبعاثات الكربون المنخفضة.إن كسارة فكية سلسلة JCE تعمل مستقرا،من 
ذلك تأثير إنخفاض الكهرباء بارز، الضوضاء صغيرة، وأقل الغبار، يمكن أن تقلل من تكاليف التشغيل على نحو فعال.

الموديل

فتحة المغذي(مليمتر)

اكبر مقاس للمغذي(مليمتر)

حجم االنتاج(مليمتر)

طاقة االنتاج(طن في الساعة)

محرك

البعد الشامل(مليمتر)
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企业介绍
تقديم الشركة

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。

现场图片
صورة الموقع

S K J

系列颚破

生 产 现 场 图

كسارة فكية سلسلة صورة 
 SKJ الموقع
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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.

   

企业介绍
تقديم الشركة
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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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