
Скребкові забійні конвеєри серії  

СПЦ 271M  

Потужний високопродуктивний шахтний скребковий гнучкий пересувний конвеєр 

СПЦ271М призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки 

вугілля, горючого сланцю, калійних руд з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по 

простяганню при потужності пластів не менше 1,1 м і кутах падіння до 35 °, а також 

відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10 ° в шахтах 

будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.  

 
 

 Конвеєр СПЦ271М розроблений на базі потужних спецпрофілів висотою 228 мм і 

230 мм.  

 Конвеєр може використовуватися з усіма видами кріплення і комбайнів відповідно 

до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.  

 При спільній роботі конвеєра з комбайнами, які мають винесену систему подачі, 

конвеєр комплектується приводами ВСПК, виробництва АТ «СВІТЛО 

ШАХТАРЯ», мають тягове зусилля не менше 30 т при швидкості подачі комбайна 

від 0 до 6 (10) м / хв.  

Зручність і надійність конвеєра в експлуатації забезпечують:  

 - приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування;  

 - приводні блоки обладнані системою водяного охолодження;  

 - вузол приводного вала виконано на власних опорах;  

 - зірки приводів швидкоз'ємні;  

 - сполучення з вихідним валом редуктора здійснюється за допомогою зубчастих 

муфт;  

 - плавний пуск і запобігання від перевантажень забезпечується гідромуфтами або 

еластичними муфтами;  

 - для виконань під безланцюговими систему подачі конвеєр комплектується 

комплектом рейок;  

 - конвеєр може комплектуватися одношвидкісними або двошвидкісними 

двигунами.  

Технічна характеристика  



Найменування параметрів  значення параметрів  

Тип механізованого кріплення  
М87УМН; М88; М87Л; МТ; МТ1,5; ДМ; КДД; 

КД90; М130; М138; М144К  

Тип комбайна  
1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ10; 

РКУ13; 1КШЕ; МВ12 і ін.  

Продуктивність, т / год  480-900  

Довжина в поставці, м  до 300  

Енергоозброєність, кВт  
2 (3) x110; 2 (3) x132; 2 (3) x160; 2 (3) x55 / 160; 

2x200; 2x65 / 200  

Напруга живлення 

електродвигунів, В  
1140; 660  

тяговий орган  Скребковий ланцюг  

- число і розташування 

ланцюгів  
Дві центрально-здвоєні  

- калібр ланцюга, мм  26x92  

- відстань між осями 

ланцюгів, мм  
120  120; 300  

- швидкість руху, м / с, не 

більше  
1; 1 / 0,33; 1,24 / 0,41  

Рештачного стану:  

- висота рештака по 

боковинам, мм  
228; 230  

- довжина рештака по 

боковинам, мм  
1350; 1500; 1900  

- ширина рештака по 

боковинам, мм  
592  692  

 

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити 

при замовленні.  
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