
Конвеєр скребковий забійний СПЦ 334  

Потужний високопродуктивний шахтний скребковий гнучкий пересувний конвеєр 

СПЦ334 призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки 

вугілля, калійних руд і пального сланцю з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по 

простяганню, при потужності пластів не менше 1,5 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 СПЦ334 розроблений на базі високоміцних ланцюгів для тягового органу 

калібру 34х126 мм і потужного литого спецпрофиля для боковин рештаков.  

 Конвеєр може використовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів відповідно 

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

 Приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування. 

Головний привід має можливість повороту в горизонтальній і вертикальній 

площинах, а також обладнаний гідравлічним пристроєм для регулювання натягу 

тягового органу і дисковими гальмами. Приводні блоки обладнані системою 

водяного охолодження. Приводний вал викочування на власних опорах з 

торцевими ущільненнями підшипникових опор.  

 Рештачний стан забезпечує двунаправленний рух тягового органу. Рештаки мають 

нижнє днище для захисту холостої гілки тягового органу від заштибовки. В 

інспекційних рештак передбачені зручні і надійні знімні люки.  

 Навісне обладнання може бути привареним до рештачного ставу або окремим.  

Технічна характеристика  

Найменування параметрів  значення параметрів  

Тип механізованого кріплення  
КД90; КМ144; М130; М138; 2КДД; "Гліник"; 

MVPO і ін.  

Тип комбайна  
2ГШ28Б; РКУ13; КШЕ; К500; КДК500; 

К500Ю; К700; МВ12 і ін.  

Тип подачі конвеєра  Ейкотрак; РКД; БСП1; 2УКПХ  



Продуктивність, т / год  1400  

Довжина конвеєра в 

постачанні, м  
250; 300; 350  

Енергоозброєність, кВт  
2х132 / 400; 3 (4) x85 / 250; 3 (4) x65 / 200; 3 (4) 

x250; 3 (4) x200  

Напруга живлення 

електродвигунів, В  
1140/660  

Тип редукторів  Планетарні двоступеневі; планетарно-конічні  

тяговий орган  Скребковий ланцюг  

- кількість і розташування 

ланцюгів  
Дві, центрально-здвоєні  

- калібр ланцюга, мм  34x126  

Рештачного стану:  

- висота рештака по боковинам, 

мм  
305 (литий)  

- довжина рештака по 

боковині, мм  
1500 (можлива інша на замовлення)  

- ширина рештака по 

боковинам, мм  
800 (в світлі)  

Ресурс конвеєра, млн.т  3-5  

 

 
 

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити 

при замовленні.  

 

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001 


