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Koparka górnicza z napędem elektrycznym — napęd AC

Przegląd produktu



Kim jesteśmy: 

Od roku 1921 Komatsu jest 
synonimem niezrównanej jakości i 
niezawodności. Nasz trwały globalny 
sukces wynika z zasady wyznawanej 
przez założyciela �rmy, Meitaro 
Takeuchiego, który przewidział 
zrównoważoną przyszłość 
zbudowaną dzięki globalizacji, 
innowacjom technologicznym, 
rozwojowi pracowników i uznaniu, 
że jakość jest najważniejsza. 
Te de�niujące nas zasady oraz 
szczególna troska o bezpieczeństwo 
i przestrzeganie prawa pozostają 
częścią DNA �rmy Komatsu. Wraz z 
każdą marką i �rmą, która dołącza 
do rodziny Komatsu, poszerzamy 
swoje możliwości, wykorzystując 
globalne zespoły, aby wykraczać 
poza to, co jest możliwe do zrobienia 
i tworzyć to, co można sobie 
wyobrazić. Jesteśmy przekonani, 
że bezpośrednie partnerstwo z 
podmiotami znajdującymi się w 
kręgu naszego oddziaływania oraz 
przebywanie w miejscu pracy 
(gemba) to najlepszy sposób, 
aby dogłębnie poznać wyzwania 
stojące przed naszymi partnerami, 
zyskać ich zaufanie i opracowywać 
najnowocześniejsze rozwiązania

Co robimy: 

Komatsu jest niezastąpionym 
partnerem w branży górniczej, 
leśnej, przemyśle oraz budownictwie, 
który dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom maksymalizuje 
wartość osiąganą przez klienta. 
Dzięki pełnej linii produktów 
wspieranych przez zaawansowaną 
technologię stałego monitoringu 
i globalną sieć świadczenia usług 
serwisowych pomagamy klientom 
bezpiecznie i w zrównoważony 
sposób optymalizować działania. 
Urządzenia i usługi serwisowe 
Komatsu, P&H, Joy i Montabert są 
wykorzystywane do wydobywania 
najważniejszych minerałów i rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury.

Koparka górnicza z napędem elektrycznym P&H 1900XPC

Komatsu Mining Corp. Group 3 2 Komatsu Mining Corp. Group

Koparka P&H 1900XPC zbudowana na bazie 
potwierdzonego sukcesu
Kierownicy odpowiedzialni za eksploatację i utrzymanie ruchu kopalń starają 
się najlepiej wykorzystać powierzone im urządzenia ładujące. Z tego powodu 
�rma Komatsu Mining od ponad 100 lat jest liderem, jeśli chodzi o udział w 
rynku koparek górniczych z napędem elektrycznym i preferowanym dostawcą 
urządzeń przeznaczonych do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacji 
górniczej na świecie.

Z dumą oferuje ona koparkę górniczą z napędem elektrycznym P&H 
1900XPC . Linia koparek P&H łączy w sobie solidną reputację niezawodności 
ze sprawdzonym układem sterowania elektrycznego Centurion, czołowymi 
w branży systemami IGBT AC, wytrzymałymi konstrukcjami oraz jedyną 
w branży bezpośrednią usługą serwisową w terenie oraz siecią pomocy 
technicznej, co wyznacza branżowe standardy dla koparek górniczych z 
napędem elektrycznym.

Wzrost dostępności i produktywności prowadzi ostatecznie do najniższego 
kosztu na tonę i sprawia, że jest to najbardziej wydajne narzędzie ładujące klasy 
ultra dostępne obecnie w branży. Koparki P&H osiągają wysoką produktywność, 
najwyższy stopień bezpieczeństwa i niezawodności dzięki większej kontroli, 
wygodzie i spójności.

Potwierdzona wydajność

Koparki z napędem elektrycznym P&H 
wykraczają poza wymagania i oczekiwania 
klientów od 1920 roku:

• Niski łączny koszt posiadania

• Wysoka wydajność 

• Doskonała niezawodnośći trwałośćurządzeń 

Wyznaczamy branżowe standardy 
dla koparek górniczych z napędem 
elektrycznym

Bliższe spojrzenie

Funkcje koparki P&H 1900XPC:

• Technologia IGBT AC

• Podwójny napęd planetarny

• Sprawdzona konstrukcja stalowa

• Została ona zaprojektowana 
do kopania i załadunku w 
ciężkich warunkach

• Wieloletnie doświadczenie w 
zakresie budowy solidnych, 
niezawodnych urządzeń

• Szeroka współpraca z klientami i 
naszym partnerem, którym jest 
�rma ABB, w trakcie opracowywania 
produktu

Dążymy do osiągnięcia 
najniższego łącznego kosztu 
posiadania dla naszych klientów:

• Komponenty wysokiej jakości

• Skupienie się na dostępności i 
produktywności urządzenia

• Wytrzymała konstrukcja

• Pomoc techniczna w terenie 
oferowana przez Komatsu Mining 

Możliwość wyboru narzędzi roboczych 
przeznaczonych do najtrudniejszych 
zastosowań na świecie 

• Nabierak łyżki z dwoma drążkami — 
stabilny ruch łyżki, krótsze czasy cyklu, 
większa produktywność

• Układ nabierania z zębatką i kołem 
zębatym — mniejsze wymagania w 
zakresie konserwacji, wydajność w 
każdych warunkach pogodowych

• Łyżki pogłębiające P&H — dopasowane 
do potrzeb kopalni, wyposażone 
w regulowane stężenia pochylenia 
zapewniające precyzyjny kąta natarcia

Kabina operatora

Zoptymalizowana wydajność i komfort 
dzięki: 

• Inteligentnej ergonomii

• Lepszemu polu widzenia

• Łatwemu dostępowi do funkcji 
sterowania i wydawania poleceń

• Dostępowi do kluczowych danych 
dotyczących stanu technicznego i 
wydajności urządzenia zapewnianych 
przez układ sterowania elektrycznego 
Centurion

Rozwiązania techniczne 

• Układ sterowania elektrycznego 
Centurion — doskonała wydajność, 
monitoring i możliwości integrowania 
danych

• Zdalne zarządzanie stanem technicznym 
PreVail — zarządzanie stanem 
technicznym i wydajnością urządzenia w 
czasie rzeczywistym

Inteligentne rozwiązania  
Smart Solutions

Nasze inteligentne, połączone produkty i 
systemy, zaawansowane funkcje analityczne 
i bezpośrednie świadczenie usług 
serwisowych są ze sobą zintegrowane i 
dostosowane, aby sprostać najtrudniejszym 
wyzwaniom klientów:
• Produkty serwisowe i materiały 

eksploatacyjne

• Montaż i przebudowa modernizacyjna 
maszyn

• Programy wymiany podzespołów

• Systemy zarządzania cyklem eksploatacji

• Oryginalne części OEM

• Prognozy i zdalne zarządzanie 
stanem technicznym

Komatsu Mining jest 
światowym liderem w produkcji 
koparek górniczych z napędem 
elektrycznym. Koparka P&H 
1900XPC wyznacza standardy 
wydajności i produktywności.

Najwyższa wydajność marki P&H
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Koparka górnicza z napędem elektrycznym P&H 1900XPC — napęd AC
Specy�kacja ogólna

Ładowność

Ładowność nominalna* 18 ton metrycznych 20 krótkich ton 
amerykańskich

Nominalna pojemność 
łyżki pogłębiającej* 10,7 m3 14 yd3

Zakres pojemności łyżki pogłębiającej 7,5 – 19,1 m3 10 – 25 yd3

Dopuszczony ładunek podwieszony 37,2 tony metrycznej 41 krótkich ton 
amerykańskich

*Ładowność i pojemność łyżki pogłębiającej zależy od wielu czynników.  
W celu uzyskania analizy danego zastosowania należy się skontaktować z firmą Komatsu Mining.

Zakres roboczy

Wysokość urabiania 13,0 m 42 ft 6 in

Promień urabiania 17,8 m 58 ft 6 in

Wysokość rozładunku*  
(wrota otwarte) 8,2 m 27 ft 0 in

Promień na poziomie gruntu 11,6 m 38 ft 0 in

Promień obrotu części tylnej 7,0 m 23 ft 0 in

Poziom pracy operatora 7,4 m 24 ft 3 in

*Wysokość pokazano przy zastosowaniu łyżki pogłębiającej z czerpakiem W przypadku zastosowania 
łyżki pogłębiającej bez czerpaka lub z czerpakiem kompaktowym wysokość będzie większa. Rzeczywista 
wysokość rozładunku może być wyższa niż wysokość prześwitu wrót.
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Silniki główne o krótkim czasie reakcji P&H AC

Silnik wyciągarki 
(zastosowano jeden)

Wartość ciągła znamionowa przy 500 V 
najwyższa osiągnięta moc

Łącznie 328 kW / 440 KM 
455 kW / 610 KM

Silnik ruchu 
obrotowego 
(zastosowano dwa)

Wartość ciągła znamionowa przy 500 V 
najwyższa osiągnięta moc

Łącznie 203 kW / 272 KM 
295 kW / 395 KM

Silnik układu 
nabierania 
(zastosowano jeden)

Wartość ciągła znamionowa przy 500 V 
najwyższa osiągnięta moc

Łącznie 128 kW / 172 KM 
236 kW / 316 KM

Silnik napędowy 
(zastosowano dwa)

Wartość ciągła znamionowa przy 500 V 
najwyższa osiągnięta moc

Łącznie 203 kW / 272 KM 
352 kW / 472 KM

Wymagania w zakresie mocy

Zasilanie elektryczne* 2400 / 4160 V  
3 fazy, 60 Hz                     

3300 / 6600 V 
3 fazy, 50 Hz

Transformator zasilający (minimum) 1250 kVA

Minimalna moc zwarciowa koparki 13 MVA

*Napięcie zgodnie z wymaganiami klienta

Sterowanie elektryczne

Sterownik główny Centurion zapewnia bezpośrednią komunikację z napędami silnikowymi, 
umożliwiając precyzyjne sterowanie i osiągnięcie krótkiego czasu cyklu. Wielozadaniowa praca 
w czasie rzeczywistym pozwala na optymalne monitorowanie i sterowanie urządzeniem za 
pomocą funkcji logicznych.

Układ sygnałów wejścia/wyjścia Centurion wykorzystuje protokół komunikacji za pomocą 
magistrali Profibus w celu zapewniania sprawnej integracji wszystkich podsystemów koparki 
i możliwości rozbudowy w przyszłości. Niskonapięciowe punkty odbioru prądu DC o napięciu 
24 V na wejściach/wyjściach są wyposażone w funkcję wykrywania przerwy i zwarcia w 
obwodach w celu zapewnienia lepszej diagnostyki i rozwiązywania problemów. 

Udoskonalony graficzny interfejs użytkownika układu informatycznego Centurion składa się z 
intuicyjnych, bazujących na ikonach ekranów w celu wyświetlania podstawowych informacji, 
takich jak stan koparki, informacje dotyczące rozwiązywania problemów i opcjonalnie danych 
do monitorowania produkcji i opinii operatora.

Cyfrowy układ napędowy prądu przemiennego P&H zapewnia precyzyjne, niezawodne 
zasilanie głównych silników ruchu z zastosowaniem elementów półprzewodnikowych.

Parametry kabli

Typ Rozmiar Długość

Wyciągarka (wymagane dwie) 14 38 mm  
1,5 in

73,15 m  
240 ft

Zawieszenie wysięgnika (wymagane cztery) 25 51 mm  
2 in

14,66 m  
48 ft 1 in

Zwolnienie łyżki pogłębiającej — po stronie 
elektrycznej

12 13 mm  
0,5 in

15,24 m  
50 ft

*Kąt wysięgnika 45º

Nacisk na podłoże i masa

Powierzchnia nośna — nacisk na podłoże

Standard: 
 Powierzchnia nośna gąsienic 
 Płytki 42" / 1066 mm

 
14,23 m2

 
22 060 in2

 Nacisk gąsienic na podłoże 
 Płytki 42" / 1066 mm 2,66 kg/cm2 37,9 PSI

Opcjonalne: 
 Powierzchnia nośna gąsienic 
 Płytki 48" / 1219 mm

 
16,27 m2

 
25 210 in2

 Nacisk gąsienic na podłoże 
 Płytki 48” / 1219 mm 2,35 kg/cm2 33,4 PSI

Masa szacunkowa*

Masa robocza (w tym łyżka pogłębiająca i przeciwwaga)

 Płytki 42" / 1066 mm  378 756 kg 835 000 lbs

 Płytki 48" / 1219 mm 381 931 kg 842 000 lbs

Przeciwwaga (wykroje)** 54 432 kg 120 000 lbs

Gęstość minimalna 4245 kg/m3 265 lb/ft3

* Wszystkie masy z tolerancją do 5%. 
** Dostarcza klient. 

Cechy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Koparka P&H 1900XPC jest wyposażona w kilka funkcji zwiększających bezpieczeństwo, 
niezawodność i produktywność w całym cyklu użytkowania.

 • Układy automatycznego smarowania i sprężonego powietrza z zaawansowanymi funkcjami 
diagnostycznymi i sterowaniem

 • Układ automatycznego łagodnego odstawiania wysięgnika (ABSS) i osłona zabezpieczająca 
profil wysięgnika, aby nie dopuścić do przeciążenia narzędzia roboczego w czasie pracy

 • System przeciwdziałający wykonywaniu ruchu obrotowego w czasie kontaktu z nasypem, 
aby nie dopuścić do nadmiernych obciążeń bocznych drążka i narzędzia roboczego

 • Wciągarka liny wspomagająca bezpieczną i efektywną wymianę liny

 • Układ utrzymywania nadciśnienia w obudowie dostarczający do układu chłodzenia 
filtrowane powietrze oraz hamujący przedostawanie się do wnętrza pyłu

Koparka ma wiele opcji dostosowanych do warunków lokalnych i specyficznych warunków 
kopalni w następujących obszarach:

 • Klimatyzacja

 • Technologia i oprogramowanie

 • Systemy konserwacji

Układy sterowania elektrycznego
Układ napędu elektrycznego składa się z platformy wielonapędowej dzielącej wspólną 
magistralę DC pomiędzy zasilacz IGBT (ISU) i falowniki (INU) napędu silnikowego. W pełni 
regeneracyjna jednostka zasilająca ISU steruje przepływem mocy do i z koparki, zachowując 
jednolity współczynnik mocy o bardzo niskiej składowej harmonicznej. Falownik INU z funkcją 
pełnego odzysku energii steruje przepływem mocy do i z poszczególnych silników AC.
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 Wymiary całkowite
A Szerokość 8,05 m 26 ft 5 in

B Długość 10,36 m 34 ft 0 in

C Wysokość nad bramą 10,11 m 33 ft 2 in

D Szerokość płytek gąsienic  1066 mm
1219 mm

42 in
48 in 

E Szerokość gąsienic (42") 6,71 m 22 ft 0 in

F Długość gąsienic 7,62 m 25 ft 0 in

G Prześwit 0,66 m  2 ft 2 in

H Wysokość — od gruntu do dołu płyt przeciwwagi 1,70 m 5 ft 7 in

 Plan pokładu maszynowego

1900XPC
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Silnik i przekładnia układu 
obrotowego

Dmuchawa układu 
obrotowego

Silnik i przekładnia układu 
obrotowego

Sprężarka powietrzaUkład środka ciężkości 
obciążenia 240 V AC

Transformator główny

Układ środka ciężkości 
obciążenia 415 V AC

Szafa napędu AC

Kolektor niskiego napięcia

Szafa sterownicza

Szafa średniego napięcia

Szafa doziemienia

Przekładnia wyciągarki

Silnik wyciągarki

Układ smarowania

Układ środka ciężkości 
obciążenia 208/120 V AC

Transformator dodatkowy/
automatyczny

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat koparki górniczej z napędem 
elektrycznym P&H 1900XPC, należy 
się kontaktować z przedstawicielem 

ds. usług serwisowych Komatsu 
Mining lub odwiedzić stronę 

https://mining.komatsu

Wyciągarka

Przekładnia Olejoszczelna

Średnica podziałowa bębna 997 mm 39¼ in

Długość bębna 1168 mm 46 in

Rozmieszczenie rowków bębna Pojedyncza, czteroczęściowa lina podnosząca

Łożyska wału bębna Wałeczki stożkowe

Inne łożyska Wałeczki stożkowe i proste

Pierwsze przekładnie redukcyjne Zmodyfikowane śrubowe

Inne przekładnie Przekładnie zębate czołowe

Hamulec wyciągarki Sprężynowy zwalniany 
pneumatycznie

Położenie hamulca wyciągarki Na zewnątrz obudowy przekładni wyciągarki

Średnica podziałowa krążnika linowego wyciągarki 1676 mm 66 in

Łożysko wysięgnika Wałeczki stożkowe

 Nabieranie

Przekładnia Olejoszczelna, przyspawana do wysięgnika

Pierwsza przekładnia redukcyjna Ślimak stożkowy

Łożyska ślimaka i kół Wałeczki stożkowe i proste

Typ łożyska wału układu ładującego Tulejowe

Średnica łożyska wału układu ładującego 305 mm 12 in

Średnica podziałowa koła zębatego układu 
ładującego

 387 mm 15,25 in

Dostęp do układu nabierania Platforma szynowa

Hamulec układu nabierania Sprężynowe zwalniane pneumatycznie

Położenie hamulca układu nabierania Wał silnika

 Napęd

Układ przeniesienia mocy napędu 
(zastosowano dwa)

Planetarny

Hamulce układu napędowego 
(zastosowano dwa)

Sprężynowe zwalniane pneumatycznie 

Położenie hamulca układu napędowego Wał silnika

Od środka do środka kół zębatych 6,17 m 20 ft 3 in

Średnica przedniej rolki jałowej 1092 mm 43 in

Liczba dolnych rolek w ramie każdej gąsienicy 8

Średnica dolnych rolek 558 mm 22 in

Szerokość płytek gąsienic (standard)
Szerokość płytek gąsienic (opcja)

1066 mm
1219 mm

 42 in
48 in

Nachylenie płytek gąsienic (42" i 48") 375 mm 14,75 in

Liczba płytek gąsienic (42" i 48")
(obie gąsienice) 88

Prędkość układu napędu 1,66 km/h 1,03 MPH
 Układ ruchu obrotowego

Układ przeniesienia mocy ruchu 
obrotowego (zastosowano dwa)

Planetarny

Przekładnia ruchu obrotowego Zewnętrzna z wycinanymi zębami

Średnica przekładni ruchu obrotowego 3,96 m 13 ft

Hamulce układu ruchu obrotowego 
(zastosowano dwa)

Sprężynowe zwalniane pneumatycznie

Położenie hamulca układu obrotowego Wał silnika

Typ układu ruchu obrotowego Ruchome koło rolkowe

Liczba rolek w kole rolkowym Uszczelnione stożkowe 40

Średnica rolek stożkowych 228,6 mm 9 in

Średnia średnica toru rolkowego 3,66 m 12 ft

Rodzaj mocowania do górnego elementu Centralny czop zawiasowy

Położenie nakrętki regulacyjnej czopu centralnego Na górnym 
elemencie



Komatsu Mining Corp. Group
mining.komatsu

PL-1900XPC01-1218-V1

Konstrukcje, specy�kacje i/lub dane produktów w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i 
nie stanowią gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Konstrukcje i/lub specy�kacje produktów mogą podlegać zmianom 
w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jedyne gwarancje, jakie mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług to 
standardowe pisemne gwarancje �rmy Komatsu udostępniane na żądanie.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H, Centurion, Optima, PreVail i inne znaki towarowe i usługowe wykorzystane w niniejszym 
dokumencie stanowią własność Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp. lub innych właścicieli lub licencjobiorców.

© 2018 Komatsu Mining Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.




