
REBRITADORES DE MANDÍBULAS PEW 
 

 

 

A série de PEW de britador de mandíbula no 
estilo europeu tornam-se indubitàvelmente os 
produtos os mais populares no mundo. Quando 
você quer esmagar materiais duros na eficiência 
elevada, a melhor escolha para você é a série 
de P E W de briturador es de mandíbula em 
Europa um o estilo, que adota a tecnologia de 
esmagamento a mais avançada assim como as 
habilidades da mundo-classe na fatura. 

Características da série de PEW de britador 

de mandíbula no estilo europeu 

1. Use a tecnologia principal do mundo na fatura 

é adotada e o uso de materiais da alto-

tecnologia. 

2. O conjunto móvel da mandíbula adota uma fundição de aço de alta qualidade. E o  eixo 

excêntrico pesado igualmente adotou a forjadura do boleto para processar. Todo o 

aqueles fazem a série do BANCO de briturador es de mandíbula com confiança 

excepcional. 

3. A construção de aço integrada do molde que é adotada pelo alojamento de rolamento 

do eixo pode garantir cooperar perfeitamente com o quadro de esmagamento. 

Entrementes, aumenta extremamente a intensidade do rolamento do eixo, que não ser 

executado no rolamento denominado separado do eixo. 

4. O uso da tecnologia da análise de elemento finito faz o briturador com alta intensidade. 

5. A estrutura resumida “V” adotada na cavidade de esmagamento faz a largura real da 

boca da alimentação igual à largura do grupo da abertura de alimentação. 

6. Séries PEW de Britador de Mandíbula são equipados com os dispositivos de ajuste da 

cunha, que é uns dispositivos mais simples, mais seguros e mais rapidamente do que 

anteriores da gaxeta. 

7. Comparado com a mesma especificação dos briturador es, todas as Séries PEW de 

britador de mandíbula são equipadas com os maiores e rolamentos de eixo excêntrico 

mais duráveis. A capacidade de carga melhor e o selo de labirinto mais eficaz 

estendem extremamente a vida útil dos rolamentos. 

8. As placas do dente adotadas recentementeaumentaram extremamente o comprimento 

eficazda mandíbula, tendo por resultado o rendimento maior. 



 

 

Especificações: 

 
Itens PEW250X1000 PEW250X1200 PEW400X600 PEW760 PEW860 PEW1100 

Tamanho da entrada da 

alimentação (mm) 

250X1000 250X1200 400X600 760X1100 860X1100 1100X1200 

Tamanho de alimentação 

máximo (mm) 

220 220 350 620 720 930 

Escala de ajuste da porta 

de descarga(mm 

20-40 20-40 35-85 75-200 100-225 150-275 

Rotação do eixo excêntrico 

(rpm) 

330 330 250 270 240 210 

Capacidade de produção 

teórica (t/h) 

15-50 20-50 15-70 150-350 200-500 300-650 

Motor 

elétrico 

Modelo Y225M-6 Y250M-6 Y250M-6    

Potência (kw) 37 37 37 110 132-160 185-200 

velocidade de 

rotação (rpm) 

980 980 980  985 740 

Dimensão total(CXLXA) 

(mm) 

1400X18 

X1310 

50 1400X2050 

X1310 

1920X1460 

X1840 

2600X2500 

X2200 

3300X2320 

X3120 

4140X2660 

X3560 

Tensão de alimentação (V) 380 380 380 380 380 380 

Frequência de alimentação 

(Hz) 

50 50 50 50 50 50 

 
 

Nota: Todos os parâmetros e dimensões servem somente como referência e 

estão sujeitos a variações. 
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