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W bieżącej ofercie Spółki znajdują się następujące ka-

tegorie produktów i usług: maszyny górnicze, przeno-

śniki taśmowe, kruszarki, konstrukcje stalowe, odlewy, 

kotwy, maszyny flotacyjne, wyposażenie szybów, ser-

wis, remonty i utrzymanie ruchu. Od wielu lat przed-

siębiorstwo jest głównym dostawcą maszyn i urządzeń 

górniczych dla kopalń i zakładów Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A. Dostarcza również sprzęt i usłu-

gi do innych podziemnych zakładów górniczych w Polsce 

– kopalń soli, cynku i ołowiu oraz gipsu i anhydrytu.

KGHM ZANAM prowadzi sprzedaż swoich wyrobów dla 

klientów zagranicznych. W oparciu o szereg umów ser-

wisowych firma zapewnia profesjonalną obsługę oraz 

wsparcie techniczne w celu zabezpieczenia produkcji 

i utrzymania ruchu maszyn w zakładach górniczych. 

Zakład wciąż rozszerza sieć dystrybucji międzynaro-

dowej. Dodatkowo istnieje możliwość dostosowania 

maszyn pod względem konstrukcji oraz wyposażenia 

do różnych warunków eksploatacyjnych.

KGHM ZANAM S.A. 
należy do największych w Polsce producentów maszyn 
i urządzeń dla sektora górniczego. Spółka wytwarza również 
sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach 
transportowych, skalnictwie, kopalniach odkrywkowych. 
Ponadto jest także znaczącym producentem odlewów 
staliwnych i żeliwnych.
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ŁADOWARKI KOŁOWE-PRZEGUBOWE

 

produkowane przez KGHM ZANAM S.A. przeznaczone są do załadunku i transportu urobku z przodków eksplo-

atacyjnych w podziemnych kopalniach rud metalii surowców mineralnych. Mogą stanowić autonomiczny system 

odstawy w kopalni bądź współpracować z innymi maszynami transportowymi, np. wozami odstawczymi. 

KGHM ZANAM oferuje szeroki zakres ładowarek dostosowanych 
gabarytami do wyrobisk o różnym przekroju poprzecznym. 
Najnowsze modele ładowarek spełniają rygorystyczne normy 
emisji spalin, przystosowane są do zaimplementowania 
zdalnego sterowania oraz wyposażone są w inteligentne 
systemy monitorująco-diagnostyczne.

Wybrane modele maszyn wyposażone są w inteligentne systemy monito-

rująco-diagnostyczne analizujące na bieżąco dane spływające z poszcze-

gólnych układów ładowarki. Maszyny mogą być wyposażone w centralny 

układ smarowania oraz w hydrauliczny układ stabilizacji wysięgnika. Dla 

zapewnienia ergonomicznych i komfortowych warunków pracy obsługi, 

maszyny mogą być wyposażone w kabiny klimatyzowane. W zależności 

od preferencji klienta możliwa jest zabudowa układu kierowniczego z joy-

stickami. Opcjonalnie może być również instalowany system ważenia 

transportowanego urobku, systemy wizyjne i antykolizyjne oraz zdalnie 

uruchamiana instalacja gaśnicza.

W  zależności  od  warunków  eksploatacyjnych  i  potrzeb klienta opraco-

wywane są indywidualne wersje konstrukcyjne maszyn oraz ich wyposa-

żenia. Dla ładowarek serii 800,  900 oraz 1000 przewidziana jest w opcji 

zabudowa łyżki z przegrodą wysuwną. Dla niektórych ładowarek serii 400 

oraz 700 przewidziana jest w opcji zabudowa szybkozłącza pozwalającego 

na stosowanie wymiennego osprzętu w układzie roboczym.

Maszyny posiadają zamkniętą konstrukcję ochronną 

operatora typu kapsuła, zapewniającą ochronę przed 

zgnieceniem przy uderzeniu skał z energią 60 kJ.  

W zależności od wersji, pojemność łyżki ładowarki 

wynosi od 1,6 m3 do 12,0 m3, udźwig nominalny od  

30 kN do 172 kN. 

Wysokość maszyn od 1,5 m do 2,7 m zapewnia moż-

liwość ich zastosowania w wyrobiskach górniczych od 

wysokości 1,7 m wzwyż. Maszyny przystosowane są do 

pracy w wyrobiskach o pochyleniu wzdłużnym 13–15°  

i poprzecznym 5–8°.

łAdowARKI 
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Tabela

*projekt w realizacji

długość

7540–11400 [mm]

szerokość

1760–3060 [mm]

wysokość

1500−2700 [mm]

moc silnika spalinowego

84−330 [kw]

klasa czystości spalin

2–5 [Stage]

udźwig

3,0–17,2 [t]

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA CAłKowITA 
[kg]

PojEMNoŚć 
łyżKI 
[m3]

udźwIG 
[t]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

KLASA CZySToŚCI 
SPALIN 
[Stage]

Seria 300

LKP-0301 7540 1760 2090 11200 1,6 3 84 Stage 2

LKP-0301A 7540 1760 1750 10300 1,6 3 84 Stage 2

Seria 400

ŁK-1M 8800 2430 2200 15000 2,0 4 86,5 Stage 3A

LKP-0403D 8700 2780 1750/1800 14800 2,0 4 93 Stage 2

LKP-0405 8800 2400 2200 15100 2,0 4 91 Stage 3A

LKP-0406 7870 1800 2100 15400 1,5 4 90 Stage 3A

Seria 700

LKP-0701 8750 2550 2400 19500 3,5 6,8 160 Stage 3A

LKP-0703 9000 2800 2500 20500 3,3 6,8 168 Stage 5

Seria 800  LKP-0805 wersja C 9970 3030 1800/2100 26800 3,5 8 138 Stage 2

Seria 900

LKP-0900B 10300 3300 1500/1750 28000 3,8/4,2 9 181 Stage 3A

LKP-0903 10600 3150 1750/2100 29500 4,0/4,5/4,6 9 181 Stage 3A

Seria 1000

LKP-1001 10140 3000 1750 29500 4,6 10 200 Stage 5

LKP-1001M* 9840 2590 2320 21200 3,3 10 200 Stage 5

Seria 1700

LKP-1701 11400 3305 2370 46500 8,6 17,2 330 Stage 4

LKP-1701M* 11 400 3060 2700 46500 8,6 17,2 330 Stage 5
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woZy odSTAwCZE 

Niskoprofilowe wozy odstawcze wytwarzane przez KGHM ZANAM 
skonstruowane zostały z myślą o pracy w wyrobiskach górniczych 
o stosunkowo małej wysokości. dobra stateczność wozów oraz 
odpowiednio dobrane układy napędowe umożliwiają pracę 
w wyrobiskach o pochyleniach wzdłużnych (w kierunku jazdy) do  
8° oraz w wyrobiskach o pochyleniach poprzecznych do 5°.

długość

10300–10520 [mm]

szerokość

3350–3650 [mm]

wysokość

1900/2000/2100−2200 [mm]

moc silnika spalinowego

149−179 [kw]

klasa czystości spalin

2–3B [Stage]

WOZy ODstAWcZE 

produkowane przez KGHM ZANAM są przeznaczone do odstawy urobku 

z przodków eksploatacyjnych do oddziałowych punktów przesypowych 

w kopalniach rud surowców mineralnych nie zagrożonych wybuchem.

W wozach zastosowany został specjalny szufladowy system rozładun-

ku, gdzie transportowany ładunek jest wypychany ze skrzyni ładunkowej  

poprzez ściankę przesuwną oraz skrzynię ruchomą. System ten gwaran-

tuje rozładunek w taki sposób, że w przestrzeni ładunkowej nie pozostają 

nawet niewielkie ilości urobku. Stała wysokość wozu przez cały czas rozła-

dunku eliminuje konieczność tworzenia wyższych chodników w punktach 

przeładunkowych. Wozy charakteryzują się dużą zwrotnością, która zwięk-

sza sprawność transportu w wąskich chodnikach kopalnianych. W wozach 

CB4-20TB i CB4-24TB „4×4” zastosowano tzw. addytywny układ napędo-

wy. Jest to opcjonalny układ wyposażony w dodatkowe silniki hydraulicz-

ne zabudowane na piastach. W momencie utraty przyczepności opera-

tor maszyny ma możliwość dodatkowego napędu poprzez przekazanie  

momentu obrotowego na piasty.

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA 
CAłKowITA 

[kg]

PojEMNoŚć 
SKRZyNI 

[m3]

MAx.  
łAdowNoŚć 

[t]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

KLASA 
CZySToŚCI 

SPALIN 
[Stage]

CB4P-24K 10300 3450 1900/2000/2200 25800 13,5 24 172 Stage 2

CB4-20TB 10300 3350 1900/2000/2100 26000 11,1 20 149 Stage 3B

CB4-24TB 10520 3650 1900/2000/2100 27500 13,5 24 179 Stage 3B
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woZy wIERCąCo-KoTwIąCE

Samojezdne wozy wiercąco-kotwiące produkcji KGHM ZANAM pełnią 
istotną rolę w przygotowaniu przodków do robót strzałowych oraz 
zabezpieczeniu odsłoniętego stropu obudową kotwiową. wydajne  
organy robocze umożliwiają sprawne wykonanie otworów o pożąda-
nej średnicy i długości.

sAmOjEZDnE WOZy WIERcącO-KOtWIącE

 

są maszynami jednostanowiskowymi, jednowysięgnikowymi, przeznaczo-

nymi do wiercenia otworów strzałowych (wiertnice) oraz zabudowy kotwi 

ekspansywnych i klejowych (kotwiarki) w wyrobiskach podziemnych za-

kładów górniczych niemetanowych, wydobywających rudy metali nieżela-

znych i/lub surowce mineralne. 

Układ roboczy wiertnicy wyposażony jest w wysięgnik teleskopowy oraz 

ramę wiertniczą. Rama wiertnicza umożliwia wiercenie otworów strzało-

wych od długości 1900 mm i średnicy wierconych otworów (w zależności 

od zastosowanej żerdzi) wynoszących od Ø28 mm do Ø64 mm. Układ 

roboczy kotwiarki wyposażony jest w wysięgnik teleskopowy oraz wie-

życzkę kotwiącą. W zależności od typu wieżyczki kotwiącej możliwa jest 

zabudowa kotwi ekspansywnych oraz klejowych o długości 1,6–2,6 m. 

Na wieżyczce zabudowana może być wiertarka obrotowa lub obroto-

wo-udarowa. Wozy wiercąco-kotwiące wyposażone zostały w kabinę, 

która zapewnia operatorowi siedzące mu na stanowisku pracy ochro-

nę przed zgnieceniem przy uderzeniu pionowym na maszynę z ener-

gią do 60 kJ. Dobra stateczność oraz odpowiednio dobrany układ  

napędowy umożliwia zastosowanie tych maszyn do eksploatacji złóż  

w wyrobiskach o pochyleniach wzdłużnych (w kierunku jazdy) do 15° oraz 

w wyrobiskach o pochyleniach poprzecznych do 8°.



Tabela

1343Wozy wiercąco-kotwiące4312

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA CAłKowITA
[kg]

dłuGoŚć 
wIERCoNEGo oTwoRu

[mm]

dłuGoŚć
KoTwI

[m]

ŚREdNICA wIERCoNEGo 
oTwoRu

[mm]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo

[kw]

KLASA CZySToŚCI 
SPALIN 
[Stage]

SWW

SWW-1HS  z ramą RRW 13900 2560 2000 18000 3200 
(najczęściej 4450) - 28–64 93

SWW-1HS z ramą RT-1 12000 2560 2000 18800 2900/1900 - 28–64 93

SWW-1/1H 11400 2500 2200/2800 17700 3200–4450 - 28–38 93

WIR-170 13500 2300 1700/2000 19800 3210 - 28–104 100 Stage 3A

SWK

SWK-1HS 12160 2560 2000 18000 - 1,6–2,2 28–38 93

SWKN-1/1A 11100 2000 1750 14700 - 1,6–1,8 28–38 74

SWKN-1/1C 11200 2000 2000 14700 - 1,6–1,8 28–38 74

KOT-170 11700 2300 1700/2000 19900 - 1,6–1,8 28–38 100 Stage 3A

długość

11100–13900 [mm]

szerokość

2000–2560 [mm]

wysokość

1700–2800 [mm]

moc silnika spalinowego

74–100 [kw]

średnica wierconego otworu

28–104 [mm]
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woZy STRZELNICZE

wozy Strzelnicze wytwarzane przez KGHM ZANAM usprawniają pro-
ces ładowania otworów strzałowych i tym samym skracają czas prze-
bywania załogi w przodkach o wysokim zagrożeniu tąpaniami. w naj-
nowszych modelach zastosowano dwa niezależne źródła zasilania 
(napęd bateryjny i spalinowy). 

WOZy stRZElnIcZE 

typu WS-151, WS-171 i WS 172 są samojezdnymi maszynami górniczymi na podwoziu oponowym, przezna-

czonymi do stosowania w podziemnych, niemetanowych zakładach górniczych wydobywających rudy metali 

i zakładach górniczych, wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny:

wytwarzania emulsyjnego materiału wybuchowego i mechanicznego ładowania wytworzonego mate-

riału wybuchowego do otworów strzałowych

przewożenia nieuzbrojonego materiału wybuchowego, lontu detonującego i/lub zapalników

przewożenia dwóch osób (górników strzałowych) oprócz operatora wozu

podnoszenia na podeście ruchomym dwóch osób (górników strzałowych) w celu załadunku otworów 

strzałowych (WS-171 i WS-172).

Wozy Strzelnicze typu WS-151, WS-171 i WS-172 wyposa-

żone zostały w kabinę operatora na ciągniku oraz przedział 

osobowy na platformie przeznaczony do przewozu dwóch 

osób - górników strzałowych. Konstrukcje ochronne sta-

nowiska operatora oraz przedziału osobowego spełniają  

w pełnym zakresie wymagania norm europejskich stawiane kon-

strukcjom chroniącym operatora przed spadającymi przedmio-

tami FOPS (ang. Falling Object Protective Structure). Konstrukcje 

ochronne są w stanie wytrzymać obciążenie dynamiczne energią 

o wartości do 60 kJ. 

Dobra stateczność wozów zapewnia jazdę, zarówno podczas jaz-

dy na wprost, jak również podczas skrętu w kierunku ciągnika, 

oraz w kierunku platformy, w wyrobiskach o pochyleniu wzdłuż-

nym (w kierunku jazdy) do 15° oraz pochyleniu poprzecznym 

(w kierunku prostopadłym do jazdy) do 8°. Wozy strzelnicze  

WS-151 i WS-171 przystosowane są do zasilana układu robocze-

go z dwóch alternatywnych źródeł, tj. pompami hydraulicznymi -  

napędzanymi z silnika spalinowego wozu lub napędzanymi silni-

kiem elektrycznym 500 V (zasilanie z elektrycznej sieci kopalnianej).
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W WS-172 układ roboczy zasilany jest pompami hy-

draulicznymi napędzanymi z silnika spalinowego oraz 

energią elektryczną pochodzącą z baterii zamontowa-

nych na wozie. Innowacyjny napęd bateryjny układu 

roboczego oraz nowa konstrukcja kosza umożliwia-

ją górnikom strzałowym natychmiastowe ładowanie 

otworów strzałowych po wjechaniu do przodka, chro-

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA 
CAłKowITA 

[kg]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

KLASA 
CZySToŚCI 

SPALIN 
[Stage]

INNE ISToTNE dANE

wS-151 8600 3150 1500 17 800 100 Stage 3A

wS-171 9760 2750 1700 18 900 100 Stage 3A Platforma robocza 
do pracy na wysokościach

wS-172 9600 2700 1800 22 800 115 Stage 3B Platforma robocza 
do pracy na wysokościach

niąc ich jednocześnie przed obwałem skał. Zastosowa-

nie baterii zamiast silnika spalinowego eliminuje emi-

sję spalin i ciepła do otoczenia. Maszyna wyposażona 

jest także w ergonomiczną kabinę operatora, zwijak 

przewodu matrycy emulsji i ekran z wizualizacją para-

metrów pracy układu jezdnego i roboczego.

długość

8600–9760 [mm]

szerokość

2700–3150 [mm]

wysokość

1500–1800 [mm]

moc silnika spalinowego

100–115 [kw]

klasa czystości spalin

3A–3B [Stage]
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wozy pomocnicze produkowane przez KGHM ZANAM spełniają istot-
ne funkcje wspomagające działania ściśle produkcyjne. odpowiednia 
konstrukcja oraz dobra sterowność wozów pomocniczych umożliwia 
dotarcie do przodków między innymi w celu usunięcia nawisów skal-
nych, zapewnienia paliwa oraz zraszania przodków eksploatacyjnych.

długość

8560–8800 [mm]

szerokość

2350–2400 [mm]

wysokość

2200 [mm]

pojemność zbiorników

4200– 5000 [dm3]

woZy PoMoCNICZE

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA 
CAłKowITA 

[kg]

CAłKowITA 
PojEMNoŚć 

ZBIoRNIKów 
[dm3]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

SwPS-3 8560 2400 2200 15500 5000 84

SwPS-4A 8800 2350 2200 14300 4200 93

sAmOjEZDnE WOZy PAlIWOWO-smAROWnIcZE

przeznaczone są do pracy w kopalniach przy zaopatrywaniu samojezdnych maszyn górniczych w paliwa, oleje 

i smary. Dystrybucja oleju i paliw realizowana jest pompami z napędem elektrycznym (energia do napędu pomp 

pobierana jest  z akumulatorów rozruchowych pojazdu) lub hydraulicznym. Prace operatora ułatwiają sprężyno-

we zwijacze węży. Dystrybucja olejów i paliw realizowana jest poprzez indywidualne dla każdego medium agre-

gaty pompowe z przepływomierzami. Możliwe jest zastosowanie zbiorników o różnych pojemnościach według 

indywidualnych wymagań odbiorcy.
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sAmOjEZDnE WOZy ODWADnIAjącO-ZRAsZAjącE

typu SWOZN-1 przeznaczone są do transportu wody, 

odwadniania i zraszania przodków eksploatacyjnych, 

dróg transportowych i wyrobisk górniczych, w pod-

ziemnych wyrobiskach niemetanowych zakładach 

górniczych wydobywających rudy metali i zakładów 

górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel 

kamienny i rudy metali. Wóz typu SWOZN-1 wypo-

sażony został w kabinę, która zapewnia operatoro-

wi siedzącemu na stanowisku pracy ochronę przed 

zgnieceniem przy uderzeniu pionowym na maszynę  

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA CAłKowITA 
[kg]

CAłKowITA 
PojEMNoŚć 

ZBIoRNIKów 
[dm3]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

SwoZN-1 9500 2500 1780/1830 13900 2200 93

z energią do 60 kJ. Dobra stateczność oraz odpowied-

nio dobrany układ napędowy umożliwia zastosowanie 

tej maszyny do eksploatacji złóż w wyrobiskach o po-

chyleniach wzdłużnych (w kierunku jazdy) do 15° oraz 

w  wyrobiskach o pochyleniach poprzecznych do 8°. 

Wyposażony jest w zbiornik o  pojemności 2200 dm3 

(opcja standardowa zbiornika) lub 2600 dm3 (opcja po-

większonego zbiornika) oraz pompę umożliwiającą za-

sysanie wody z głębokości max. 6 m. Układ zraszający 

umożliwia zraszanie przodków w odległości do 25 m. 

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA 
CAłKowITA 

[kg]

dłuGoŚć 
wySIęGNIKA 

[m]

SZERoKoŚć
PAZuRA

[m]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

KLASA 
CZySToŚCI 

SPALIN 
[Stage]

SwB-2N/Z 12600 3050 1800/2100 25000 6,00 1,6 138 Stage 2

SwB-900B 10300 3300 1500 24800 3,05 2,6 181 Stage 3A

SwB-702 12000 2530 2500 24200 6,25 0,8 168 Stage 4

sAmOjEZDnE WOZy DO OBRyWKI 

przeznaczone są do obrywki nawisów skalnych 

i ociosów przodków eksploatacyjnych i wyrobisk 

górniczych w podziemiach niemetanowych ko-

palń rud i surowców mineralnych. Pracują na za-

sadzie umiarkowanego najeżdżania całym wozem 

w miejscu wykonywania obrywki, wykorzystując energię 

ruchu maszyny oraz siłę uciągu układu napędowego. 

Duża manewrowość i wytrzymałość maszyny zapewnia 

wysoką skuteczność wykonywanych prac. W zależności 

od indywidualnych potrzeb użytkowników możliwa jest 

zabudowa wysięgników o długościach od 4,50 m do 

6,25 m i pazurów o szerokościach od 0,8 m do 2,6 m.

długość

9500 [mm]

szerokość

2500 [mm]

wysokość

1780/1830 [mm]

pojemność zbiorników

2200 [dm3]
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woZy TRANSPoRTowE

Samojezdne wozy transportowe produkcji KGHM ZANAM odpowiadają 
pod ziemią za transport pracowników dołowych oraz wybranych ma-
teriałów.  wydajne układy napędowe oraz wysoka sterowność umożli-
wiają bezpieczny transport nawet do kilkunastu pracowników w rejon 
robót górniczych.

sAmOjEZDnE WOZy tRAnsPORtOWE 

SWT przeznaczone są do różnego rodzaju prac 

transportowych i montażowych w kopalniach. Wozy 

zaprojektowane na bazie Toyoty Land Cruiser, 

przeznaczony są do przewozu ludzi oraz transpor-

tu środków strzałowych i  innych materiałów oraz 

holowania przyczepy (np. przewoźna sprężarka) 

w podziemnych wyrobiskach niemetanowych, za-

kładów górniczych wydobywających rudy metali 

i  zakładów górniczych wydobywających kopali-

ny inne niż węgiel kamienny i rudy metali. Pojaz-

dy zaadaptowane są do przewozu kilkunastu osób 

i napędzane przez wolnossące silniki diesla. Przed-

nie lampy doświetlające zakręty, większy rozstaw kół 

Pozostałe Samojezdne Wozy Transportowe umożliwia-

ją transport elementów z możliwością mechanicznego 

rozładunku przy zastosowaniu mechanicznego żura-

wia. Dodatkowo pod daszkiem ochronnym o regulo-

wanej wysokości umieszczone są siedziska do przewo-

zu grupy remontowej. Na platformie zabudowany jest 

stół ślusarski z imadłem. Zainstalowana na ciągniku 

spawarka z napędem hydraulicznym umożliwia wyko-

przednich oraz charakterystyczne dla pojazdów te-

renowych sprężyny w zawieszeniu zapewniają bez-

pieczeństwo i komfort jazdy w trudnych warunkach 

dołowych. Oprócz standardowych hamulców tarczo-

wych zostały zastosowane szczelne hamulce mokre. 

Przewody są olejoodporne, a instalację elektryczną, 

sterownik programowalny charakteryzuje trwałość i wy-

soka odporność na szkodliwe warunki pracy oraz pod-

wyższoną temperaturę. Wzmocnione niektóre części 

mechaniczne oraz zabezpieczenie wrażliwych elemen-

tów przekłada się na wydłużoną żywotność, co wiąże się 

bezpośrednio z niższymi kosztami eksploatacji pojazdu.

nanie prac spawalniczych. Zabudowana sprężarka po-

wietrza może służyć do napędu różnego rodzaju na-

rzędzi pneumatycznych, do dopompowywania kół itp. 

Wozy wyposażony są w szybkozłącze hydrauliczne do 

napędu dowolnego odbiornika hydraulicznego. Wozy 

te mogą być również przystosowane do transportu 

butli ze sprężonymi gazami technicznymi.
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LICZBA
MIEjSC

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

NAPęd doPuSZCZALNA
łAdowNoŚć 

[kg]

PRZEŚwIT 
[mm]

KąT NAjAZdu 
I ZjAZdu

 PRZód/Tył

GłęBoKoŚć 
BRodZENIA

[mm]

RodZAj 
SILNIKA

MAx. MoC
---------
MAx. 

MoMENT 
oBRoTowy

uKłAd 
HAMuLCowy

SwT 
RoBuST 

M10
10 5650 2025 1880–2130* 4x4 1000 210/240** 30°/16° 700

czterosuwowy, 
wysokoprężny, 
6 cylindrowy, 

rzędowy, 
4164 cm3

96 kW przy 3800 
obr/min 

 
--------------- 

 
285 Nm przy 

2200 obr./min.

MOKRE 

SwT 
RoBuST 

S10
10 5650 2025 1880–2130* 4x4 1000 210/240** 30°/16° 700

SUCHE, 
tarczowe 
przód/ tył

SwT 
RoBuST 
M14 M

14 5950 2025 1880–2130* 4x4 1400 210/240** 30°/14° 700 MOKRE 

SwT 
RoBuST 

M14
14 5950 2025 1880–2130* 4x4 1400 210/240** 30°/14° 700 MOKRE 

SwT
 RoBuST 

S14
14 5950 2025 1880–2130* 4x4 1400 210/240** 30°/14° 700

SUCHE, 
tarczowe 
przód/ tył

dłuGoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć 
[mm]

wySoKoŚć 
[mm]

MASA 
CAłKowITA 

[kg]

MoC SILNIKA 
SPALINowEGo 

[kw]

 
PLATfoRMA

SwT-3 9900 2400 2200 12500 84 przewóz ludzi, liczba miejsc: 25, transport materiałów o max. masie do 3500 kg 

SwT-3d 9850 2400 2200 13000 84 transport materiałów o długości do 4,8 m i max. masie do 3000 kg

SwT-3K 8100 2400 2200 12000 84
transport materiałów niebezpiecznych i wybuchowych, transport załadunku 

o długości do 2,4 m i max. masie do 3500 kg, dodatkowe 
stanowisko konwojowe 

SwT-3o 7500 2400 2200 13000 84 transport olejów i paliw, pojemność zbiorników: 2 × 1200 litrów, dystrybucja 
paliw przy włączonym silniku spalinowym 

SwT-3S 9900 2400 2200 12500 84
transport załadunku o długości do 4 m i max. masie do 3000 kg, możliwość zała-

dunku i rozładunku hydraulicznym żurawiem przegubowym o max. udźwigu 
998 kg, możliwość wykonywania prac spawalniczych max. prąd spawania 400 A

SwT-3T 8700 2400 2200 13500 84 transport butli z gazami technicznymi, możliwość przewozu do 16 butli

* zależnie od zastosowanej wersji pojazdu NISKA (1880) / WYSOKA (2130), 
oraz zastosowanych opon 225/75R16 lub 235/85R16

** zależnie od zastosowanych opon 225/75R16 lub 235/85R16

moc silnika

84 [kw]

szerokość

2025 [mm]

szerokość

2400 [mm]

długość

5650–5950 [mm]

długość

7500–9900 [mm]

wysokość

1880-2130* [mm]

wysokość

2200 [mm]

liczba miejsc

10−14
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KRuSZARKI STACjoNARNE

w ofercie KGHM ZANAM znajdują się zarówno produkty do kru-
szenia materiałów o małej i średniej podatności na rozdrabnianie,  
jak i produkty wykorzystywane do kruszenia najtwardszych skał. 
Zestawy kruszące cechują się wysoką wydajnością oraz możliwością 
dokładnej regulacji stopnia rozdrobnienia.

max. wymiar nadawy

500–900 [mm]

wydajność kruszenia

40–110 [m3/h]

ZEstAWy KRUsZącE sZcZęKOWE 

przeznaczone są do kruszenia materiałów o wytrzy-

małości na ściskanie do 300 MPa takich jak: bazalt, 

granit, amfibolit, gnejs, kwarcyt, wapienie, dolomity 

oraz odpady budowlane. Zestawy kruszące udaro-

we są przeznaczone do kruszenia materiałów mine-

ralnych i  odpadów budowlanych o dużej i średniej 

twardości, podatnych na rozdrabnianie udarowe np. 

granit, dolomit, wapienie. Kruszarki udarowe mogą 

być również stosowane do recyklingu materiałów od-

padowych drogownictwa i budownictwa, takich jak:  

beton, gruz budowlany z rozbiórki, asfaltobeton itp. 

Powstałe kruszywo charakteryzuje się wysoką ku-

bicznością. KGHM ZANAM oferuje zestawy kruszące 

w wersjach konstrukcyjnych (przesuwnych, stacjonar-

nych) i  kompletacjach dostosowanych do indywidu-

alnych potrzeb klientów (opcjonalnie: separator ma-

gnetyczny, system zraszania, system automatycznego 

smarowania itp.). Istnieje możliwość zaprojektowania 

konstrukcji nośnych kruszarek według wskazań indy-

widualnych klienta.

wydAjNoŚć 
[m3/h]

MAKSyMALNy 
wyMIAR 

NAdAwy [mm]

ZAKreS 
REGuLACjI 
SZCZELINy 

[mm]

MASA  
[Mg]

uwAGI

KdSN 130/75E Do 110 900 50-145 32,0
Przesuwny zestaw kruszący szczękowy z elektrycz-
nym napędem wszystkich zespołów. 
Napięcie zasilania 400 V/silnik elektryczny 110 kW

KMS 100/55e Do 60 500 40-105 22,5
Przesuwny zestaw kruszący szczękowy z napędem 
elektrycznym wszystkich zespołów. 
Napięcie zasilania 400 V/silnik elektryczny 90 kW

wydAjNoŚć 
[m3/h]

MAKSyMALNy 
wyMIAR 
NAdAwy 

[mm]

SToPIEń 
RoZdRoBNIENIA

MASA  
[Mg]

uwAGI

KMu 100/110 60 500 1:10-1:50 26,0
Przesuwny zestaw kruszący udarowy z napędem 
elektrycznym wszystkich zespołów. 
Napięcie zasilania 400 V/silnik elektryczny 110 kW

KKL 100E Do 60 500 1:10-1:50 28,0 Zestaw kontenerowy z elektrycznym napędem 
wszystkich zespołów. Napięcie zasilania 400V

KKL 50E 40 500 1:10-1:50 21,5 Zestaw kontenerowy z elektrycznym napędem 
wszystkich zespołów. Napięcie zasilania 400V

Kdu 120/130E Do 110 900 1:10-1:50 26,0
Przesuwny zestaw kruszący z napędem elektrycz-
nym wszystkich zespołów. Napięcie zasilania 400 V/ 
silnik elektryczny 132 kW

wydAjNoŚć 
[m3/h]

MAKSyMALNy 
wyMIAR 
NAdAwy 

[mm]

SToPIEń 
RoZdRoBNIENIA

MoC 
SILNIKA 

SPALINowEGo 
[kw]

MASA  
[Mg]

uwAGI

KKL 50GE/KKL 50E Do 50 500 1:10-1:50 - 21

Zestaw kontenerowy z elek-
trycznym napędem wszystkich 
modułów. 
Napięcie zasilania 500 V 
(w przypadku wersji górniczej 
– GE) lub 400 V (w przypadku 
wersji powierzchniowej - E)

dane techniczne kruszarek szczękowych
*Wydajność kruszenia uzależniona jest od rodzaju
kruszonego materiału oraz od wymiarów nadawy

dane techniczne kruszarek udarowych

dane techniczne kruszarek dla górnictwa

*Wydajność kruszenia uzależniona jest od rodzaju
kruszonego materiału oraz od wymiarów nadawy

*Wydajność kruszenia uzależniona jest od rodzaju 
kruszonego materiału oraz od wymiarów nadawy



2943Systemy odstawy taśmowej4328

SySTEMy odSTAwy TAŚMowEj

Systemy odstawy taśmowej produkcji KGHM ZANAM stanowią jeden 
z najbardziej efektywnych środków transportu urobku w warun-
kach głębinowych. w zakładach górniczych wydobywających rudę 
miedzi pracuje ponad 170 km długości tras przenośników produkcji  
KGHM ZANAM. Spółka nieustannie wdraża rozwiązania obniżające 
koszty i automatyzujące procesy transportu taśmowego.

systEmy ODstAWy tAśmOWEj 

odpowiadają za transport poziomy urobku w pod-

ziemnych niemetanowych kopalniach skał zwięzłych. 

Urobek odstawiony i rozdrobniony na punktach prze-

sypowych dozowany jest na przenośnik taśmowy przy 

pomocy zsuwni, a następnie transportowany (bezpo-

średnio lub z wykorzystaniem transportu kolejowego) 

do szybów wydobywczych albo oddziałowych zbiorni-

ków retencyjnych. 

Wśród systemów odstawy taśmowej produkowanych 

przez KGHM ZANAM znajdują się przenośniki taśmo-

we z napinaniem wieżowym, przenośniki z napina-

niem nadążnym oraz przenośniki taśmowe z napina-

niem wciągarkowym.

TyP PRZENoŚNIKA LEGMET
800

LEGMET
1000

LEGMET
1000/160

LEGMET
1200/160

LEGMET
1200/320

LEGMET
1000/250

LEGMET
1200/250 

LEGMET
1400/320

SZERoKoŚć 
TAŚMy [mm] 800 1000 1000 1200 1200 1000 1200 1400

MoC STACjI 
NAPędowEj [kw] 2–3 x 110 2–3 x 110 1–3 x 160 2–4 x 160 3–4 x 320 2–4 x 250 2–4 x 250 3–4 x 320

PRędKoŚć 
TAŚMy [m/s] 2,0

2,5
2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,5

2,5 2,5 2,5 2,5

wydAjNoŚć [t/h] 
dLA γ=1,7t/m³
Kz=0,8 

900 1100 1100 – 1700 1500 – 
2000

1500 – 
2500

1500 – 
2000

1500 – 
2500 2000 – 2500

MAx dł. [m] 
dLA PoCHyLENIA 0° 
TRASy PRZENoŚNIKA 

1000 1500 2000 2000 3000 3000 3000 3000

PoCHyLENIE PRZENo-
ŚNIKA (min/max) -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5 -5 / +5
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uRZądZENIA do RoZBIjANIA BRył

urządzenia do rozbijania brył produkcji KGHM ZANAM pełnią waż-
ną rolę w procesie rozdrabniania i obniżają koszty odstawy urobku.  
Spółka w swojej ofercie posiada urządzenia sterowane zdalnie co 
przekłada się na większą efektywność oraz bezpieczeństwo dla ope-
ratora. Trwają prace rozwojowe w kierunku całkowitej automatyzacji 
procesu rozdrabniania na punktach przesypowych.

URZąDZEnIA DO ROZBIjAnIA BRyŁ 

Urządzenia do rozbijania brył są nieodłącznym wy-

posażeniem punktów przesypowych. Punkty prze-

sypowe spełniają istotną rolę w transporcie urobku 

na powierzchnię. Są to miejsca, w których następuje 

przeładunek z transportu oponowego na przenośniki 

taśmowe. Urobek odstawiony do tych punktów cha-

rakteryzuje się zróżnicowanym uziarnieniem od zia-

RodZAj 
STERowANIA

PARAMETRy wyRoBISKA dANE TECHNICZNE uRZądZENIA uRB PARAMETRy 
MłoTA  

HydRAuLICZNEGo

wySoKoŚć 
[mm]

SZERoKoŚć
[mm]

dłuGoŚć
[mm]

ZASIęG 
wySIęGNIKA

[mm]

KąT SKRęTu 
wySIęGNIKA

[o]

MASA 
CAłKowITA

[kg]

ENERGIA udARu 
[j]

uRB/
KLIM lokalne min. 5000 min. 6000 min. 10000 4700 ±40 ok. 7000 do 1900

uRB/
ZS-1R zdalne min. 5000 min. 6000 min. 10000 4700 ±40 ok. 7000 do 1900

ren średnicy 1 mm do brył o objętości pojedynczych 

metrów sześciennych. Stacjonarne urządzenia do roz-

bijania brył przy pomocy hydraulicznych młotów uda-

rowych zmniejszają gabaryty urobku, umożliwiając mu 

przepadnięcie przez oczka kraty i minimalizując ryzyko 

uszkodzenia przenośnika.

rodzaj sterowania

zdalne

rodzaj sterowania

lokalne

energia udaru

1900 [j]
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odLEwy 

KGHM ZANAM wytwarza odlewy w szerokim zakresie ciężarowym, 
oferując produkcję mało i średnioseryjną oraz jednostkową. obróbka 
cieplna odlewów odbywa się w nowoczesnych i w pełni zautomatyzo-
wanych piecach. wytworzone produkty cechuje trwałość i odporność 
na ścieranie.

Stała oferta Oddziału Odlewni KGHM ZANAM obejmuje odlewy staliwne i żeliwne, produkowane w kilku grupach 

asortymentowych m.in.:

odlewy do kruszarek szczękowych, stożkowych, udarowych i młotkowych

odlewy do młynów stosowanych w przeróbce rud metali, surowców mineralnych, węgla kamiennego i bru-

natnego (wykładziny, płyty pancerne, płyty sitowe, wloty, nadawy, ochrony czopów, bijaki, pancerze i inne)

odlewy zębów i ogniw gąsienic do koparek i ładowarek

odlewy akcesoriów podsadzkowych dla górnictwa (rury, kolana, trójniki)

elementy do ciężkich maszyn roboczych (przeguby, korpusy hamulców, piasty)

odlewy płyt anodowych i kokil

odlewy do wozów odstawczych i przenośników

pozostałe odlewy wg dostarczonych przez Klienta specyfikacji

Odlewnia KGHM ZANAM realizuje zamówienia dla wielu obszarów prze-

mysłu, takich jak: skalniczego, górniczego, metalurgicznego, chemicznego, 

energetycznego, maszynowego, transportowego, kolejowego.

 

Profil produkcyjny obejmuje około 2 000 pozycji asortymentowych w skali 

roku, wykonywanych w ok. 50-ciu gatunkach staliw i żeliw, w zakresie cię-

żarowym od 5 kg do 5 ton. Tak duży wolumen oferowanych produktów 

pozwala spełnić oczekiwania, wymagania i potrzeby nawet niewielkiego in-

dywidualnego odbiorcy. Odlewnia dysponuje niezbędnym potencjałem pro-

dukcyjnym jak również zapleczem technologicznym umożliwiającym kom-

pleksową realizację zamówień na każdym etapie procesu produkcyjnego:

opracowania projektu technologicznego

wykonania lub adaptacji omodelowania odlewniczego

wykonania odlewu

obróbki cieplnej

obróbki mechanicznej

wykonania badań gotowego produktu

Odlewnia posiada wdrożony zintegrowany system zapewnienia jakości PN

-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-

06. Doświadczenie załogi, posiadane nowoczesne zaplecze techniczne 

oraz certyfikaty, gwarantują wysoką jakość produkowanych odlewów.
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ODlEWy stAlIWnE 

Odlewnia specjalizuje się w wytwarzaniu odlewów ze 

staliw produkowanych według norm krajowych i euro-

pejskich. Produkowane są również gatunki staliw we-

dług własnych instrukcji wewnętrznych. W skład oferty 

wchodzą gatunki staliw węglowych konstrukcyjnych, 

stopowych konstrukcyjnych oraz staliw do ulepszania 

cieplnego i przesycania o podwyższonej wytrzymałości 

i zwiększonej odporności na ścieranie. Znaczną część 

produkcji stanowią wysokomanganowe staliwa odpor-

ne na ścieranie, których wysoka jakość gwarantuje dłu-

gą żywotność produkowanych części zamiennych do 

maszyn stosowanych w przemyśle skalniczym.

 W szerokiej ofercie produkcyjnej znajdują się odlewy 

ze staliw:

węglowych konstrukcyjnych

stopowych konstrukcyjnych

staliwa do ulepszania cieplnego i przesycania 

o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej 

odporności na ścieranie, produkowane we-

dług norm krajowych i europejskich

staliwa żarowytrzymałe

Produkowane są również stopy o składzie chemicz-

nym i własnościach wg indywidualnych zamówień  

i potrzeb klientów.

Wszystkie odlewy staliwne podlegają procesom ob-

róbki cieplnej przeprowadzonych w nowoczesnych, 

w pełni zautomatyzowanych piecach (normalizacja, 

odprężanie, przesycanie, ulepszanie cieplne i inne).

Odlewy staliwne produkowane są w szerokim zakresie 

wagowym, w zależności od serii i rodzaju formowania:

produkcja mało i średnioseryjna przy formo-

waniu maszynowym od 5 kg do 100 kg

produkcja jednostkowa przy formowaniu 

ręcznym od 15 kg do 4500 kg

ODlEWy żElIWnE

W ofercie produkcyjnej Wydziału Odlewni znajdują 

się odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, uwzględ-

nionego zarówno w normach krajowych jak i euro-

pejskich. Technologia wytwarzania tych żeliw w elek-

trycznych piecach łukowych pozwala na otrzymywanie 

metalu o najwyższej jakości, żądanym składzie che-

micznym, właściwościach i strukturze, w stopniu  

zadowalającym najbardziej wymagającego odbiorcę. 

W ofercie produkcyjnej znajdują się odlewy z żeliw:

szarych

sferoidalnych

stopowych

Odlewy żeliwne mogą podlegać procesom obróbki 

cieplnej w zależności od wymagań i potrzeb odbiorcy.

W zależności od wielkości serii i rodzaju formowania, 

zakres wagowy produkowanych odlewów żeliwnych 

przedstawia się następująco:

produkcja mało i średnioseryjna przy formo-

waniu maszynowym od 3 kg do 60 kg dla że-

liwa szarego i sferoidalnego

produkcja jednostkowa przy formowaniu ręcz-

nym od 10 kg do 5000 kg dla żeliwa szarego 

i od 10 kg do 1500 kg dla żeliwa sferoidalnego
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KoNSTRuKCjE STALowE

Poza szerokim zakresem maszyn i urządzeń do transportu poziomego 
KGHM ZANAM wytwarza również konstrukcje stalowe wykorzystywa-
ne w transporcie pionowym. Produkty Spółki z powodzeniem wyko-
rzystywane są w szybach wyciągowych oraz materiałowo-zjazdowych. 
dodatkowo KGHM ZANAM oferuje kompleksowe zabezpieczenie  
antykorozyjne wytwarzanych konstrukcji stalowych.

KGHM ZANAM S.A. jest od wielu lat uznanym producentem wiel-

kogabarytowych, spawanych konstrukcji stalowych. Wśród wytwa-

rzanych konstrukcji stalowych znajdują się między innymi naczy-

nia wyciągowe (skipy), klatki wyciągowe oraz zawieszenia szybowe. 

Doświadczenie załogi, posiadany potencjał technologiczny, a także 

dopuszczenia i certyfikaty gwarantują wysoką jakość produkowa-

nych konstrukcji. Wyroby naszej produkcji są objęte obsługą ser-

wisową.

PRODUKcjA KOnstRUKcjI stAlOWych – tEchnOlOGIA

Zakres realizowanych operacji technologicznych 

można podzielić na następujące fazy:

obróbki wstępnej

składania i spajania

obróbki mechanicznej

obróbki cieplnej

montażu maszyn i urządzeń

zabezpieczenia antykorozyjnego
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Cięcie gazowe blach ze stali węglowych o grubości 

do 200 mm i wymiarach 2500 × 6000 mm na wypa-

larkach sterowanych numerycznie. Cięcie plazmowe 

blach ze stali stopowych i metali nieżelaznych o gru-

bości do 15 mm i wymiarach 4000 × 6000 mm na wy-

palarce sterowanej numerycznie.

1. OBRóBKA WstęPnA

1.1. cZysZcZEnIE

Czyszczenie blach o wymiarach 2500 × 6000 mm i 2500 × 12000 mm na oczyszczarkach przelotowych. 

Czyszczenie konstrukcji o oczyszczarce komorowej o wymiarach 12 × 5 × 5 [m]. 

Uzyskiwana czystość powierzchni blach po  śrutowaniu zgodnie z  normą PN-ISO 8501-1:Sa21. 

1.2. cIęcIE

W produkcji naszych konstrukcji stosujemy cięcie prę-

tów, rur, kształtowników i profili zamkniętych na prze-

cinarkach taśmowych automatycznych. Maksymalna 

średnica cięcia pod kątem prostym wynosi Ø330 mm, 

a maksymalny wymiar ciętego profilu to 330 × 510mm.

Cięcie na nożycach gilotynowych profili kształtowych 

i blach o grubości do 25 mm.

Cięcie gazowe półautomatyczne blach o grubości do 100 mm, fazowanie na prostych odcinkach blach.

2. sPAWAnIE KOnstRUKcjI stAlOWych

2.1. mEtODy sPAWAnIA

Stosowane metody spawania  

łukowego:

elektrodą otuloną (MMA)

półautomatyczne w osłonie  

gazów ochronnych (MIG/MAG)

elektrodą nietopliwą (TIG)

łukiem krytym

1.3. OBRóBKA PlAstycZnA

Gięcie na prasie krawędziowej o nacisku nominalnym 

od 250 do 600 Mg. 

Do prostowania detali i arkuszy blach stosowane są 

prasy mimośrodkowe i hydrauliczne o nacisku odpo-

wiednio od 25 do 160 Mg i od 25 do 250 Mg.

Spółka posiada również możliwość zwijania blach o gru-

bości do 30 mm i szerokości do 3000 mm na walcach. 
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Możliwości spawania następujących materiałów:

stale węglowe

stale niskostopowe o podwyższonej wytrzy-

małości i odporności na ścieranie

stale wysokostopowe, nierdzewne 

i kwasoodporne

Usuwanie naprężeń spawalniczych poprzez:

obróbkę cieplną konstrukcji

odprężanie wibracyjne

Konstrukcje spawane wytwarzane są zgodnie z następującymi certyfikatami i normami:

Świadectwo kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Dużych wg PN –M -69009 (potwierdzenie: wykonawstwa 

konstrukcji klasy 1, 2 i 3 wg PN –M-69008)

Certyfikat wg DIN EN IS0 3834-2 (potwierdzenie: systemu jakości w spawalnictwie w zakresie pełnym)

Certyfikat wg EN 1090-2 (potwierdzenie: wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych do klasy EXC3)

Certyfikat wg EN 1090-1 (potwierdzający posiadanie uznania ZKP: ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI)

2.2. mOżlIWOść KOntROlI sPOIn, mEtODy BADAń

Nieniszczące:

wizualne (VT)

penetracyjne (PT)

magnetyczno-proszkowe (MT)

ultradźwiękowe (UT)

radiograficzne (RT)

Niszczące złączy wycinkowych lub kontrolnych 

(badania własności mechanicznych), próby:

stycznego rozciągania złącza

zginania złącza

udarności złącza

łamania złącza

twardości

oraz sprawdzenie:

składu chemicznego stali

spawalności stali

2.3. OBRóBKA cIEPlnA

normalizowanie

wyżarzanie odprężające

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem spawalniczym wykorzystywanym w produkcji konstrukcji stalowych np.:

półautomaty spawalnicze firmy „FRONIUS” tj. TPS 4000 i TPS 5000

słupowysięgnik firmy „ESAB” do spawania łukiem krytym spoin wzdłużnych, obwodowych zbiorników i rur

automat do regeneracji otworów (napawania) ø 30 /mm/ do ø 600 /mm/ dł. max. 500 /mm/
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KoTwy

Ważną częścią asortymentu produkowanego w spółce 

KGHM ZANAM S.A. są kotwy górnicze. Produkowane ko-

twy podzielone są na dwie główne grupy produktowe:

kotwy rozprężne – skład zestawu: żerdź,  

głowica, podkładka

kotwy wklejane – skład zestawu: żerdź,  

nakrętka, podkładka

W obu grupach produktów użytkownik może do-

brać kształt oraz rodzaj podkładki. Powyższe ele-

menty obudowy są oferowane również osob-

no, poza zestawem. Żerdzie kotew dostępne są  

w wymiarach od 0,6 do 3,2 m i wykonywane z pręta 

o średnicy 18 mm.

Produkowane kotwy stosowane są głównie do zabu-

dowy stropów w kopalniach głębinowych, natomiast 

kotwy o mniejszych długościach stosowane są pomoc-

niczo w tunelach transportowych. 

Istnieje również możliwości dowolnej modyfikacji wy-

robu w ramach realizacji produktów prototypowych.

ŚREdNICA 
GłowICy 

[mm]

ŚREdNICA żERdZI 
KoTwowEj 

[mm]

ŚREdNICA 
GwINTu

dłuGoŚć CZęŚCI 
GwINTowANEj  

ZwyKłEj/PodwójNEj
[mm]

dłuGoŚć 
żERdZI 

KoTwowEj 
[mm]

NoŚNoŚć KoTwy 
PRZy wySuwIE 

do 10 MM 
[kN]

KoTwy RoZPRężNE 
SZCZęKowE ø36±1 ø18 M 20 100/170 600÷3000 100

KoTwy RoZPRężNE 
TuLEjowE ø25±0,3 ø18 M 18 65/65 600÷3000 100

KoTwy wKLEjANE - ø18 M 20 150 640÷3270 100

Podstawowe parametry kotew

w celu zapewnienia stateczności stropu w wyrobiskach zakładów gór-
niczych wydobywających rudę metali nieżelaznych stosowana jest 
obudowa kotwiowa, w której wykorzystywane są kotwy produkcji 
KGHM ZANAM. Kotwy rozprężne oraz wklejane zapewniają odpowied-
nią nośność będąc nieodłącznym wyposażeniem wozów kotwiących. 

długość żerdzi kotwowej

600÷3000;
640÷3270 

[mm]

nośność

100 [kN]

4. ZABEZPIEcZEnIE AntyKOROZyjnE

4.1. mAlOWAnIE

Malowanie maszyn, konstrukcji spawanych i detali 

w kabino-suszarkach o wymiarach: 6 × 16 × 5 m oraz  

5 × 6 × 5 m. Malowanie metodą hydrodynamiczną 

i pneumatyczną farbami jednoskładnikowymi i dwu-

składnikowymi. Stosowane są zestawy farb: trzypowło-

kowe (podkład, międzywarstwa i powłoka nawierzch-

niowa) lub na żądanie klienta. Łączna grubość powłoki 

malarskiej na konstrukcji stalowej 140–160 µm.

4.2. cynKOWAnIE mEtODą ZInGA

Rozwiązanie to stosuje się w celu zapewnienia samo-

dzielnej powłoki ochronnej dla różnego rodzaju kon-

strukcji stalowych (np. konstrukcji mostowych, drogo-

wych barier ochronnych, kontenerów, wież masztów, 

silosów, podwozia ciężkiego sprzętu, maszyn budowla-

nych, wagonów towarowych, przepustów i wielu innych).

3. OBRóBKA mEchAnIcZnA KOnstRUKcjI

Frezowanie odbywa się na frezarkach pionowych i uniwersalnych konwencjonalnych i sterowanych numerycz-

nie i bramowych. Wymiary stołu wynoszą 1250 × 4000 mm. Maksymalna szerokość obróbki wynosi 1250 mm. 

Maksymalna wysokość obróbki wynosi 1250 mm.

Obróbka na wiertarko-frezarkach konwencjonalnych ze stołem obrotowym o średnicy wrzeciona do Ø160 mm 

wyposażone w elektroniczne odczyty położenia. Maksymalna średnica wytaczania wynosi Ø1000 mm.

Obróbka na wiertarko-frezarkach płytowych „Dubler” (dwie wiertarko-frezarki płytowe z wrzecionami skierowany-

mi do siebie) o średnicach wrzecion Ø115 wyposażonych w elektroniczne odczyty położenia oraz o średnicach 

wrzecion Ø130 sterowanych numerycznie. Maksymalna średnica wytaczania wynosi 1000 mm.



MASZYNY I SPRZĘT DLA GÓRNICTWA

Wyższy standard bezpieczeństwa
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