
Grup

Bir aile şirketi olan H&B 1997’den bu yana Almanya
Sprockhövel’de faaliyet göstermektedir. Halbach 
Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen 
teknolojileri ile yer altı madenciliğinde özellikle 
tercih edilmektedir.

Yüksek kaliteli ve güvenilir zincirli konveyörlerimiz,
oluklarımız ve kırıcılarımız, dünya madencilik 
sektöründe  firmamızın bilinen  ve  özellikle tercih 
edilen bir konuma gelmesini sağlamıştır.

Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet 
veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

Bugün Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Ukrayna, İngiltere, Çin, Türkiye   ve   Fransa’daki
partnerlerimiz  ile tüm dünyaya EN ISO 9001:2000 
kalite standardımızla hizmet  vermekteyiz.

H&B ürünleri özellikle kömür ve tuz madenlerinde
tercih edilmektedir. 

Başta  Rusya ve  Çin olmak üzere  dünyada 21  
ülkede ürünlerimiz güvenle kullanılmaktadır.

Sertifikalı alt bayi ve partnerlerimiz ile tüm 
dünyada müşterilerimize satış sonrası uzun süreli 
destek vermekteyiz.

Alanlarında uzman mühendislerimiz ile ihtiyaçlara
özel çözümler sunmaktayız.

HALBACH & BRAUN
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Halbach & Braun, kireçtaşı, alçıtaşı, tuz ve kömür 
gibi maden ve benzeri maddeler için kırma tesisleri 
ve bunker konveyörleri kurmaktadır. Kırıcılar 
primer kırıcı olup, genel  özellikleri aşağıdaki 
gibidir:

H&B kırıcılar yüksek kapasiteye ve kompakt  
tasarıma sahiptir.  Monte  edilen  kızaklar  veya 
paletler  ile  yarı seyyardır. Bu nedenle kırıcılar 
madenin çıkarıldığı yerde kullanılabilir ve “ocakta 
kırma” işlemini gerçekleştirebilir. Kırılan parçalar 
bantlı konveyörlerle ocaktan / madenden merkezi 
maden işleme tesisine taşınır.

Kesici Uçlu Kırıcılar

Çekiçli / Darbeli Kırıcılar

HALBACH & BRAUN / Kırıcılar

• Parça boyutu 0-1500 mm

• Üretim (t/saat) 500-1000t/h (Kömürde    

      2000t/h)

• Kırılmış parça boyutu: 0-300 mm (bantlı

   konveyör kullanımı için)
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Simetrik oluk, H&B firmasının patentli en yeni 
ürünüdür. Üst ve alt kısmı ayrı ayrı kullanılarak 
ekstra çalışma ömrü sağlar. Üst kısım aşındıktan 
sonra oluk simetrik ekseninde döndürülerek, 
daha önce kullanılmayan alt kısım madenlerin 
taşınmasında kullanılabilir. Bu sayede, konveyör 
oluğunun çalışma ömrü en az %70 oranında 
arttırılabilir.

Çift Taraflı Kullanılabilen Oluk

HALBACH & BRAUN / Konveyör Sistemleri

Standart Seçim
Sigma Profil Kesiti

*Simetrik oluk da kullanılabilir.

HB-170 14 mm 440 mm 300 t/h

1000 t/h

1600 t/h

2500 t/h

3500 t/h

30 mm 732 mm

35 mm 864 mm

40 mm 1000 mm

50 mm 1200 mm

HB-227

HB-260

HB-280*

HB-320*

Taban Sacı Genişlik Kapasite

Simetrik Oluk
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Halbach & Braun, 45mm - 56mm arası kalınlığa 
sahip düz profilli konveyör  zincirleri geliştirmiştir. 
Bu zincirler, alçak profilleri ile alçak oluklarda, 
küçük çaplı dişli ve tahriklerle   uyumlu   
çalışmaktadır.   

Dikey   baklalar,  malzemeyi kenara iten taşıma 
kenarlarına sahiptir. Bu özellik, zincirin taban 
sacında kalmasını sağlar ve bu şekilde konveyör 
sürtünmesi azaltılır. Düz baklanın geniş yüzeyi, 
özellikle uç kısımlarda taban sacını aşınmaktan 
korur.

Zincir konnektörleri, zincirler gibi yüksek kopma 
mukavemetine sahiptir. Zincire dik olarak 
çalıştıklarından montajı kolaydır.

Zincir konnektörü

Ayrılabilir Zincir Tahrik Dişlisi

Konveyör  Zincir ve Paletleri

Zincir Kolu Hız  Motorlar  

2x30x108                   1,12 m/s            2 x 250        kW

2x34x126                   1,32 m/s            2 x 400        kW

1x 42x133                  1,40 m/s            2 x 400        kW

2x 42x133                  1,18 m/s            2 x 600        kW

2x 56x175                  1,55 m/s            2 x 1.400     kW

2x 52x159                  1,65 m/s            2 x 1.400     kW

1x 48x149                  1,32 m/s            2 x 525        kW

2x 48x149                  1,56 m/s            2 x 1.000     kW

HALBACH & BRAUN / Konveyör Sistemleri
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Döküşsüz AFC – BSL dönüşü
• Arka Konveyör
• Kısa Ayak
• Uzun Ayak

• AFC ve BSL tek konveyörde birleşmiştir

• Paletlerin dönüşüne kılavuzluk eden disk sayesinde kurve içinde sürtünme olmaz

• 56x175 ölçüsüne kadar ortadan tek zincirli olarak kullanılabilir

• Özel şilt ihtiyacı duyulmaz

• Bakım gerektirmez

• AFC ile BSL arasında döküş yoktur, toz oluşumu ve malzeme ufalanması minimuma iner

• Kesicinin ayak başında yükselmesi gerekmez bu nedenle ayak boyunca daha iyi yükleme ve   
    taban temizliği sağlanır

• Konveyör ve kurve tabana oturduğu için kömür kaybı yaşanmaz

• Ayak başında geniş serbest alan yaratır

• Daha iyi ve kolay ayak girişi sayesinde iş güvenliğini arttırır

• Makine ekipman sayısını azaltarak, duruş sürelerini minimuma indirir

HALBACH & BRAUN / Kurveli Konveyör

Kurveli Konveyör

Kurveli Konveyör Avantajları
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HALBACH & BRAUN / Kurveli Konveyör

Kurveli Konveyör

Kısa Ayak
100m’ye kadar topuk üretimi için

• Taban yolunda sadece tek tahrik yeterlidir

• Özel tahkimata ihtiyaç duyulmaz

• Ayak boyunca kablo ve hortum miktarını azaltır,
   sadece kesici güç kablosuna ihtiyaç vardır

Uzun Ayak
350m’ye kadar yüksek verim için

• Ayak başında tahrik ihtiyacı yoktur

• 34, 42, 48 ve 56’lık zincir ölçülerine uygundur

Arka Konveyör
200m’ye kadar tavan göçertmeli metotlar için

• Taban yolunda sadece tek tahrik yeterlidir

• Göçük alanında tahrik bulunmaz, personel ve makine için 
   güvenlik risklerini minimuma indirir
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Dünyanın en güçlü AFC Şanzımanı
HB-KPL-115

1.800 kW
1.150.000 Nm

HALBACH & BRAUN / Zincirli Konveyör Şanzımanları
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Halbach & Braun’un SP kılıç tip sabanı çok alçak 
ayaklarda yüksek verimli kömür madenciliğini 
mümkün kılmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
saban teknolojisi dünyada ayak yüksekliği 1m’den 
az sahalarda kömür madenciliğine izin veren tek 
ekonomik madencilik yöntemidir. 

Kılıç saban ayak yüksekliği 0,7 - 1,5 m arasında 
olan ocaklarda kullanılabilmektedir. Modern 
iki silindirli şiltler ve elektro-hidrolik kontrol 
mekanizmasıyla birleştirildiğinde sabanların bu 
tip maden şartları altındaki kesim verimi, kesici 
yükleyici makinelerden çok daha yüksektir.

Yassı itme kollu ve çift silindirli şiltler, madencilerin 
hareket edebilmesi için maksimum serbest alan 
sağlarlar. Şiltlerin elektro-hidrolik bir sistemle
kontrol edilmesi büyük avantaj sağlar. Böylece 
konveyör önceden tanımlanmış adımlar ile ilerler ve 
kesme derinliğinin kontrolünü sağlar.

H&B sabanı normal yönlendirme şekli

HALBACH & BRAUN / Kömür Sabanları
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HALBACH & BRAUN / Bantlı Konveyör Şanzımanları

HB KST III - 525
Redüktör Çıkışı Flanşlı veya Mil Geçme
Olarak Temin Edilir.

Yağ viskozitesi  : 320 mm2/s
Yağ şarjı  : 220 I
Soğutucu  : Temiz su= 10-30O C
Soğutma su bağlantısı : DN 20
Debi   : 15-25 I/m
Max. basınç  : 40  bar
Ortam ısısı  : 10-40O C
Kullanım alanı  : Yerüstü ve yeraltı bantlı  
                                            konveyörler 

Havalandırma

Soğutma suyu bağlantısı (giriş)

nominal
oran

i i_ist

16:1 16,150 91,64 3,1 3,9 4,8

3,0 3,7

2,7 3,2

2,2 2,7

2,4

2,1

1,8

70,66

61,87

51,86

3387,42 54708,23

81029,44

70949,73

96675,63

3387,42

3387,42

3387,42

525 1480

1480

1480

1480

525

525

525

20,945

23,921

28,540

21:1

24:1

28:1

n1
(1/min)

n2
(1/min)P1 (kW) T1 (Nm) T2 (Nm)

tambur çapı
650 mm

tambur çapı
820 mm

tambur çapı
1000 mm

gerçek
oran

giriş
hızı

giriş
torku

çıkış
hızı

çıkış
torkugüç bant hızı

Soğutma suyu
bağlantısı 

(çıkış)
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HALBACH & BRAUN / Bantlı Konveyör Şanzımanları

nominal
oran

i i_ist

16:1 16,091 91,97 3,1 3,9 4,8

3,0 3,7

2,7 3,3

2,2 2,7

2,4

2,1

1,8

70,92

60,1

51,98

3387,42 25956,39

38444,52

33662,19

45924,68

3387,42

3387,42

3387,42

250 1480

1480

1480

1480

250

250

250

20,869

23,833

28,471

21:1

24:1

28:1

n1
(1/min)

n2
(1/min)P1 (kW) T1 (Nm) T2 (Nm)

tambur çapı
650 mm

tambur çapı
820 mm

tambur çapı
1000 mm

gerçek
oran

giriş
hızı

giriş
torku

çıkış
hızı

çıkış
torkugüç bant hızı

HB KST III - 250

Yağ viskozitesi  : 320 mm2/s
Yağ şarjı  : 165I
Soğutucu  : Temiz su= 10-30O C
Soğutma su bağlantısı : DN 20
Debi   : 15-25 I/m
Max. basınç  : 40  bar
Ortam ısısı  : 10-40O C
Kullanım alanı  : Yerüstü ve yeraltı bantlı  
                                            konveyörler 

Havalandırma

Soğutma suyu bağlantısı (giriş)

Soğutma suyu
bağlantısı 

(çıkış)

Redüktör Çıkışı Flanşlı veya Mil Geçme
Olarak Temin Edilir.


