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Номер на патента : DE 19811638 
Действащ защитен полезен модел: DE 29823787.3 

 

УСТРОЙСТВО ЗА ИЗРЯЗВАНЕ И ПОВДИГАНЕ НА 
ШАХТИ  

Stehr SKF 950 
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Предимства и приложения 

 

 
Устройството за повдигане на шахти е : 

- изгодно 

- с доказано качество 

- професионално 

Приложения: 
- при строителството на нови пътища 

- за възстановяване или подмяна на вече  

        съществуващи шахти 

- има универсално приложение благодарение 

        на различните размери на режещите глави 

- може да се използва и като свредел 

Устройството е пригодено за прикачване на: 
- колесни багери 

- колесни товарачи 

- мини камиони Mercedes-Benz /Унимог/ 

- мини товарачи 

- камиони, кранове 

Предимства: 
- драстично намалява работното време 

- повишава качеството на работа чрез  

 максимално уплътняване 

 

 

Технически данни 
 
 
Тегло: 840 kg 

Маслен дебит: 100 л /мин 

(макс. 240 л /мин) 

Налягане: 200 бара 

Въртящ момент: 12.000 Nm 

Дълбочина на рязане: 300 mm (12”) 

Диаметър на рязане : до 1400mm 

(56”) 

Налягане на маслото: макс. 1бар 

Режещи глави: съгласно 

изискванията 

За прикачване към:    колесни 

багери, колесни товарачи, мини 

камиони /Унимог/, мини товарачи, 

камиони, кранове 
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Повърхностно възстановяване на настилката и ремонт 
 

Икономически ползи 
 
Ръчно 
 

Известно е, че асфалтовите фрези оформят около капака на шахтата, правоъгълна площ, 

която за да се отстрани, е необходимо допълнително работно време и разходи. При 

оформянето на шахтата участват 2 работници и 2 часа допълнително време! Трябва да се 

вземат под внимание също и разходите за допълнителните, помощни инструменти /като 

компресор и др./ при работата.  

 

Системата на Stehr 
 

 С нашето устройство са необходими само от 1 до 3 минути на шахта.  Т.е. приблизително 

15 шахти, могат да бъдат изрязани и оформени за около 1 час. В случай на ремонт или 

възстановяване, първо се изрязва вътрешността. След това могат да бъдат използвани 

фрези за премахването на пътната настилка.  
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Повърхностният асфалтов 

слой, заобикалящ шахтата, 

често е в лошо състояние и 

трябва да бъде 

ремонтиран. Новата 

режеща глава със 

страничен фрезер е 

разработена именно 

поради тази причина. Това 

устройство може да бъде 

прикачено за минути и да 

шлифова нарушения 

повърхностен слой докато 

изрязва шахтата, всичко в 

една стъпка.  

 

Рязане по време на подновяване и ремонт 
 

 
                                                    Ръчно 

 

Шахтите, които трябва да бъдат възстановени или 

ремонтирани следствие на ниски температури, увреждане или 

друга деформация в резултат от трафика, първо трябва да 

бъдат отрязани и след това да бъдат изпразнени, което изисква 

много усилия и разходи за труд.  Работата по възстановяване 

на една шахта отнема няколко часа, при високи разходи за 

труд и огромни препятствия  за трафика по пътя.  

 

Системата на Stehr 
 

Със системата на Stehr за рязане и повдигане на шахти, за 1 час 

могат да бъдат изрязани 15 шахти.  Всички шахти в дадения 

участък могат да бъдат обработвани  без това да  пречи на 

трафика.  След това могат да се извършват ремонтите. Ние 

предлагаме режещи глави с размери от 430 до 1 400 мм.  Към 

885 мм цилиндрична режеща глава  са предвидени три 

различни допълнителни  присобления  и за странично оформление: 
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- За челно равнинно фрезоване и премахване на горния асфалтов слой,  

заобикалящ шахтата.  

- Външен конусен фрезер за оформяне на конусно легло за капака на шахтата.  

- Вътрешно , равнинно фрезоване на горната част на шахтата, в случаите, когато 

капакът на шахтата стърчи над пътната настилка. 

 

 

Stehr SKF 950 XL – Режещи глави 
 
 

 
 
 

 
Аксесоари към устройството за повдигане и изрязване на шахти са: целева мишена за 
точното определяне на местоположението на шахтата, тава за събиране на отпадъци, 
приспособление за лесно демонтиране на капаците на шахтите, регулиращ пръстен с 
нивелиращо устройство, вътрешна обвивка за отворена шахта. 

1. Режеща глава с диаметър 1400мм 
(56’’) 

2. Режеща глава с диаметър  
530 мм (21’’) 

3.  Режеща глава с диаметър  

885 мм (35’’) с конусовидно  прикачено 

фрезоващо устройство.   
Общ диаметър  1200мм (47’’) 

 

4. Режеща глава с диаметър  
885 мм (35’’) със странично 

прикачено повърхностно 

фрезоващо устройство, 

монтирано на средна височина . 

Общ диаметър:  1420мм (56’’) 

    

5. Режеща глава с диаметър  
885 мм (35’’) със странично 

прикачено повърхностно 

фрезоващо устройство, 

монтирано на ниска височина . 

Общ диаметър :  1420мм (56’’) 


