
Конвеєр скребковий забійний СПЦ 163 М  

Потужний скребковий пересувний шахтний конвеєр СПЦ163М 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 

0,75 м і кутах падіння до 35 ° при доставці вниз, а також відпрацьовуються по повстанню 

або падінню з кутом залягання пластів до 10 ° в шахтах будь-якої категорії небезпеки по 

газу і пилу.  

 
 

 Конвеєр СПЦ163М може застосовуватися з усіма типами 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» 

з тяговим зусиллям не менше 30 т і швидкістю подачі комбайна до 6 (10) м / хв, які 

забезпечуються приводними блоками з планетарно-диференціальними 

редукторами, з електромагнітним гальмом з водяним охолодженням, оснащеними 

двигунами потужністю 75 кВт на відміну від існуючих нині двигунів потужністю 

55 кВт.  

Зручність і надійність конвеєра в експлуатації забезпечують:  

 - приводи конвеєра обладнані пристроями для закріплення та пересування;  

 - приводні блоки обладнані системою водяного охолодження;  

 - вузол приводного вала виконано на власних опорах;  

 - зірки приводів швидкоз'ємні;  

 - передбачені виконання рештаков з нижнім днищем для виключення заштибовки і 

з інспекційними рештак з швидкознімними кришками люків;  

 - навісне обладнання може бути приварене до рештачного ставу або відокремлені.  

Технічна характеристика  

Найменування параметрів  значення параметрів  

Тип механізованого 

кріплення  

КД80; КД90; ДМ; КДД; МТ; МТ1,5; М88; МК98 і 

ін.  



Тип комбайна  

КА80; КА90; К85; ГШ200; ГШ200Б; К103М; 

РКУ10; РКУ13; 1К101; 1К101УД; УКД200; 

УКД200-250; УКД300; УКН400  

Продуктивність, т / год  400 ... 560  

Довжина конвеєра в 

постачанні, м  
200 ... 300  

Енергоозброєність, кВт  

2 (3) х110; 2 (3) х132; 2х160; 2х200 

(одношвидкісні)  

2х55 / 160; 2х65 / 200 (двохшвидкісні)  

Напруга живлення 

електродвигунів, В  
1140/660  

Тяговий орган:  Скребковий ланцюг  

- кількість і розташування 

ланцюгів  
Дві, центрально-здвоєні  

- калібр ланцюга, мм  24x86  

- відстань між осями 

ланцюгів, мм  
120; 240  

- швидкість руху, м / с, не 

більше  
1; 1 / 0,33; 1,12 / 0,37  

Рештачного стану:  

- висота рештака по 

боковинам, мм  
192  

- довжина рештака по 

боковині, мм  
1500; 1350  

- ширина рештака по 

боковинам (в світлі), мм  
592  

 

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити 

при замовленні.  
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