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ТРАНСПОРТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕВАТОРІВ

Для фермерських господарств
Продуктивність – до 150 т/год

Для лінійних елеваторів
Продуктивність – від 150 

до 800 т/год

Для портових елеваторів
Продуктивність – до 1 500 т/год

• Транспортери комплектуються опорами (опціонально).

• Усі обертові елементи захищені огороджувальними конструкціями.

• Болтова збірка всіх корпусних елементів мінімізує помилки при монтажі й забезпечує простоту 
заміни деталей.

• Датчики обриву, підпору та швидкості руху для безпеки експлуатації.

• Клапан підпору з великим люком з обтяжувачем призначені для відключення транспортера при 
обриві мережі в разі накопичення зерна в приводній станції.
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У ЦИФРАХ
майже 11 000 м

більше 10 років

більше 15 років

15 років

Сумарна протяжність маршруту 
ланцюгових скребкових транспортерів, 
виготовлених у 2018-2020 рр.

Безперебійно експлуатується стрічковий
транспортер на зерносховищі «Елеватор Агро».

Постійних інновацій у транспортному 
обладнанні.

Експлуатується норія на елеваторі
«Нібулон».
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ЛАНЦЮГОВІ СКРЕБКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ

Продуктивність ланцюгових транспортерів – до 500 т/год.
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ТИПИ ЛАНЦЮГОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ
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ЛАНЦЮГОВІ ТРАНСПОРТЕРИ ТСЦ – ЦЕ:

• Висока продуктивність і простота в обслуговуванні.

• Висока зносостійкість тягового органу (ланцюга та скребків).

• Мінімальні викиди пилу в атмосферу при транспортуванні продукту.

• Можливість розвантаження продукту по трасі переміщення.

• Наявність моделей, виготовлених із металу з оцинкованим покриттям.

• Повна герметизація транспортера: люків обслуговування, інспекційних
люків, з’єднань секцій, стиків верхньої кришки та корпусу.
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Високоміцний ланцюг із 6-кратним резервом по
міцності на розрив. Низька швидкість руху
ланцюга (≈0,6 м/с) знижує травмування зерна.

Поліуретанові накладки на кожному скребку
знижують травмування зерна і зменшують рівень
шуму.

Роликові опори підтримують холосту гілку
ланцюга. Розташовуються із кроком 0,5 м для
збільшення їхнього ресурсу. Полімерні ролики
знижують рівень шуму.

НАДІЙНІ ТА ЗРУЧНІ 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛАНЦЮГОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ

Підшипники розміщено зовні, що
спрощує їх обслуговування.
Використовуються підшипники
виробництва SKF (Швеція) або SNR
(Франція).

Вивантажний патрубок та відбійна
перегородка запобігають контакту
продукту із приводною зірочкою.
Спеціальна конструкція проміжної
поздовжньої засувки виключає
пронос зерна та нерівномірне
зношування скребків.

Мотор-редуктори із класом
захисту електродвигуна не
нижче IP54. Можливість запуску
при повному завантаженні
транспортера зерном.

www.kmzindustries.ua

Двоскатний завантажувальний
фланець запобігає потраплянню
продукту на ланцюг.



ОСОБЛИВОСТІ ЛАНЦЮГОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ

2 оглядових вікна − на приводній та натяжній станції. Виготовлені
з органчного скла. Забезпечують безпечний візуальний контроль
внутрішніх рухомих частин транспортера.
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Зачисні ковші забезпечують зачищення від
залишків продукту при наявності додаткових
точок завантаження.



ОСОБЛИВОСТІ ЛАНЦЮГОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ
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Датчик обриву ланцюга миттєво зупиняє 
транспортер, що запобігає його пошкодженню.

Посилені роликоопори у приводній станції з металевими роликами на
виносних підшипниках. Збільшують ресурс безпроблемної роботи
роликоопор у місцях найбільшого навантаження.
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ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• Секції транспортера з’єднуються за допомогою
фланців, що гарантує надійне з’єднання, кращу
герметичність та швидке збирання секцій.

• Стик днищ за допомогою опор гарантує більш
жорстке кріплення та зручність в експлуатації
при встановлені на рівну поверхню.

• Двосхилий дах, з’єднаний пластиною та
герметиком, запобігає застоюванню опадів на
даху транспортера, потраплянню вологи та
шкідників усередину, а також зернового пилу
назовні.
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СТРІЧКОВІ КОНВЕЄРИ

• Відкриті
• Накриті
• Закриті 

Продуктивність – до 1 500 т/год.



ОЩАДЛИВІ ТА ВИСОКОПРОДУКТИВНІ 
ТРАНСПОРТЕРИ

• Транспортують зерно на великі відстані з більшою продуктивністю, ніж
ланцюгові транспортери.

• Швидкість руху стрічки − 2,05-3,15 м/с.

• Довжина конвеєра може бути більше 100 м.

• Найекономічніші в експлуатації транспортери: при тих же показниках
продуктивності споживають менше електроенергії.

• Не травмують зерно, мають низький рівень шуму, легко аспіруються.

• Відрізняються простотою експлуатації, легкістю монтажу, надійністю.

КСГ-500 з вантажним натягненням

www.kmzindustries.ua



РОЛИКОВІ ОПОРИ

• Роликові опори підтримують стрічку по всій трасі конвеєра та надають їй
необхідної форми жолоба. Верхня роликова опора складається із 3-х частин,
які утворюють разом зі стрічкою транспортуючий жолоб із боковим кутом
нахилу ролика 15°, 30° або 45°.

• Демпферні ролики гасять коливання стрічки транспортера, запобігаючи її
сходженню.

• Система контролю швидкості стрічки автоматично вимикає привід конвеєра
та вмикає аварійну сигналізацію у разі зупинки стрічки або при суттєвому
зменшенню її швидкості.

• Натягнення стрічки забезпечує натяжна станція. Натяг створюється гвинтовим
або вантажним пристроєм.
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СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР ЗАКРИТОГО ТИПУ

• Барабан «крило ялинкою» розрахований для роботи у складних
умовах. Це дозволяє транспортувати не лише сипучі продукти
агрокультур, а й такі специфічні продукти, як тріска, лушпиння, 
пелети тощо.

• Конструкція крил барабана дозволяє знизити навантаження на 
стрічку, утримуючи її по центру барабана, і таким чином запобігає її
сходженню.

• Крила барабана розташовані під кутом 45°, що виключає
пошкодження транспортованого продукту.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА 
ЗАКРИТОГО ТИПУ

Завдяки плужковій системі
зачистки в натяжній станції та 
лопаткам розташованим на торцях
натяжного барабану, продукт, 
який збирається на зворотному
боці стрічки, повертається на її
робочу сторону.

У секціях встановлені
роликоопори, що
застосовуються у відкритих
стрічкових конвеєрах.

Завантажувальна воронка 
має дефлекторну систему, 
яка запобігає просипанню
продукту при 
завантаженні конвеєра.

Cтрічка на об’єкті зшивається
механічними замками «MLT» 
французького виробництва, що
економить час цієї процедури
й дозволяє уникнути перепаду 
висот на стиках.
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ШНЕКОВІ КОНВЕЄРИ

• Діаметр гвинтових конвеєрів: 200, 300, 400 і 500 мм.

• Продуктивність – до 200 т/год.
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КОМПАКТНІСТЬ, ЗРУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА

Можливість розміщувати під кутом до 60°, що економить

виробничі площі. Реверсивна подача продукту.

Транспортування продукту відбувається без пилу і запаху
завдяки повній герметизації короба. Відсутність втрат

транспортованих матеріалів.

Можливість переміщувати продукти з великою питомою
вагою завдяки роликовим радіально-упорним
підшипникам.
Швидка заміна деталей тертя без необхідності
розбирання усього конвеєра.
Переміщення вантажів із температурою до +90 °С.
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НОРІЇ ЗЕРНОВІ

Норія, що встановлюється в конструкції. 
Максимальна продуктивність – до 800 т/год. 

Максимальна висота – 60 м. 

Норія з майданчиками обслуговування, що
встановлюється поруч із конструкціями. 
Максимальна висота – 35 м. 
Продуктивність – до 200 т/год. 



БАШМАК НОРІЇ

В башмаку норій використовується гвинтове
натягнення, яке, крім основної функції натягнення
стрічки, також спрощує його експлуатацію.
В нижніх кутах башмака встановлене фальшдно, що
зменшує застій продукту.

Барабан у башмаку виконаний у вигляді
«білячого колеса», через що зерно,
потрапляючи на нього, не затримується,
не налипає, отже, механізм працює на
високих показниках довше. Крім того,
він забезпечує щадний прийом зерна.
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ГОЛОВКА НОРІЇ

Приводний барабан норії
футерований гумою для кращого
зчеплення стрічки та барабану і 
запобіганню проковзуванню стрічки.

• Головка норії має відбійну пластину, яка запобігає зворотному
висипанню транспортованого продукту. 

• Крутний момент із редуктора до приводного барабану може
передаватися через муфту типу МПВП або порожнистий вал. 

Обгінна муфта, виробництва Tsubakimoto 
chain (Японія),  запобігає зворотному руху
норійної стрічки, якщо норія раптово
зупиняється. 
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БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОРІЇ

• Аспіраційні патрубки встановлюються на трубах норії для 
знепилювання внутрішніх порожнин (опціонально).

• Перехідник під вибухорозрядник захищає від самозаймання
та вибуху пилу всередині норії.

• Відвідний ролик перешкоджає сходженню стрічки на високих
норіях (більше 35 м).



ВИДИ КОВШІВ ТА СТРІЧОК

Металеві Пластикові
• Сталь
• Нержавіюча сталь

• Поліетилен HPDE
• Нейлон PA6
• Поліуретан PU

• Загального призначення
• Бензооливостійкі
• Антистатичні

Стрічки
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ФУТЕРУВАННЯ = ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Транспортне обладнання футерується, щоб підвищити термін його експлуатації за рахунок
виключення протирання конструкцій. 

Матеріали футерування:

• Зносостійка сталь.
• Поліетилен РЕ 500, РЕ 1000.
• Армований поліуретан PU 95.
• Поліамід (капролон).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

+380 (50) 435-76-97
sales@kmzindustries.ua
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