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 LVD-34وینچ معدنی  معرفی

 

بوده و معموال به عنوان کمکی در کنار وینچهای  در معادن وینچی کمکی  ЛВД-34  (LVD-34 )وینچ   

وینچ اصلی مورد استفاده قرار و یا خود به عنوان در معادن و صنایع بکار می رود   bL-1200مانند  BLسری 

 میگیرد .

این وینچ یکی از وینچهای صنعتی طراحی شده در روسیه بوده و در صنایع نفت و گاز و زغالسنگ دارای کاربرد 

 .ویژه ای است 

  . سرعت باال و قدرت مناسب آن باعث محبوبیت این وینچ در بین معدن کاران در ایران شده است

الکتروموتور آن که جهت معادن زغالسنگ و صنایع نفتی بصورت ضد انفجار بوده و با داشتن گیربکس سیاره ای 

که با طراحی مناسب درون طبلک ) درام ( قرار گرفته است به ظرافت و کارایی آن از لحاظ زیبایی و جانمایی 

 افزوده است 

د . وینچ همچنین دارای یک سیستم کالچ جهت ترمز وینچ  بصورت دستی و توسط یک اهرم کنترل می گرد

قطع نیروی الکتروموتور در هنگام کار جهت ترمز های اضطراری و یا جهت خالص کردن درام جهت سقوط 

 کنترل شده جهت افزایش سرعت باز شدن سیم بکسل نیز است 

رای کشش باری بوزن کیلونیوتن می باشد که جهت استفاده بصورت وینچ سر چاهی ب 18توان کششی این وینچ 

کیلوگرم   4000درجه قادر به کشش  25کیلوگرم مناسب می باشد . این وینچ در تونلهای دارای شیب  1800

 بصورت ایمن خواهد بود 

متر بر دقیقه ای این وینچ با توان کشش مناسب آن و همچنین ابعاد نسبتا کوچک  90سرعت مناسب و باالی 

پذیر می نماید و همچنین کاربری بسیار ساده آن و مهمتر از همه استهالک  که استقرار آن را براحتی امکان

پایین و تعمیرات سریع آن ، این وینچ  را به یکی از محبوب ترین وینچهای صنایع معدنی و صنایع نفتی مبدل 

  نموده است
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