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MÁY CẮT HÚT CẮT JLCSD650. 

đặc điểm kỹ thuật tàu cuốc. 

Ser Sự miêu tả Sự chỉ rõ Nhận xét 

 

A 
 

nhà chế tạo 
QINGZHOU GOLDEN 
JULONG EQUIPMENT 
MANUFACTURING CO.,LTD 

 

Doanh nghiệp được chứng 
nhận ISO 

B Thương hiệu Vàng JuLong Thương hiệu đã đăng ký 

C Make and Model JLCSD650  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Dredger Unit 

1. Loại tàu cuốc Máy cắt hút nạo vét  

2. Kích thước nguyên tắc   

(1) Chiều dài tổng thể 59.0 m Với vận chuyển spud 

(2) chiều rộng 9.1 m  

(3) Chiều sâu 2.75 m  

(4) Đã tải bản nháp 1.5 m  

(5) độ sâu nạo vét 19.0 m  

(6) Bên trong Dia. của ống hút 650mm  

(7) Bên trong Dia. ống xả 630mm 
 

(8) Xả khoảng cách 1500m-2000 m  

(9) Công suất dòng chảy 5000-6000 m3/hr  

(10) Tổng công suất 2536kw  

3. phao chính   

(1) Chiều dài 23.5 m  

(2) Chiều rộng 3.6 m  

(3) Chiều sâu 2.75 m  

(4) Độ dày tấm-Các mặt 8 mm Tấm cấp biển CCSB 

 

(5) Độ dày tấm-Đáy 
 

12 mm 
 

Tấm cấp biển CCSB 

(6) Độ dày tấm-Trước & Sau 
25/30 mm Tấm cấp biển CCSB 

4. phao bên   
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 (1) Chiều dài 33 m  

(2) Chiều rộng 2.5 m  

(3) Chiều sâu 2.6 m  

(4) Độ dày tấm-Sàn 8 mm CCSB Steel Plate 

(5) Độ dày tấm-Các mặt 8 mm CCSB Steel Plate 

(6) Độ dày tấm-Đáy 8 mm CCSB Steel Plate 

(7) Độ dày tấm-Trước & Sau 24/30 mm CCSB Marine Grade Plate 

5. máy bơm nạo vét   

(1) Làm Bơm Kingda  

(2) Model WN500  

(3) Dung tích 5000-6000 m3/h  

(4) Cái đầu 65 m  

(5) Tốc độ 450 r/min  

6. hộp số   

(1) nhà chế tạo Jichai CNPC Coupling  

(2) Model YOTFJ750  

(3) Tốc độ định mức đầu vào 1800rpm  

(4) Tỉ lệ 4.4:1  

(5) cách làm mát Làm mát bằng nước  

7. động cơ chính   

(1) nhà chế tạo Cummin,UK  

(2) Model QSK60-M  

(3) Quyền lực 1641 KW @1800RPM  

(4) cách làm mát Làm mát bằng nước  

(5) Chế độ bắt đầu khởi động điện  

(6) Chế độ điều khiển Mod điện  

8. A động cơ phụ trợ   

(1) nhà chế tạo Cummins,China  

(2) Model K38-M  

(3) Quyền lực 
 

895 KW @1800RPM 
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 (4) cách làm mát Làm mát bằng nước  

(5) Chế độ bắt đầu khởi động điện  

(6) Chế độ điều khiển Chế độ điện  

9. máy cắt   

(1) Kiểu Vương miện  

(3) Đường kính ngoài 2300 mm  

(4) Mặc các bộ phận Răng hợp kim có thể thay 
thế 

 

(5) răng cắt 55 cái  

(6) Cắt nhanh 0~30 rpm  

(7) Điều khiển Hydraulic Motor 6 pcs 

(8) Công suất trên trục 600 kw  

10. Tời kéo cần hút   

(1) Make&Model XINHONG，XHJ-200  

(2) Kéo dây 200 KN  

(3) tốc độ dòng 0-20 m/min  

(4) Kích thước dây Φ34 mm  

(5) Chiều dài dây 210 m  

(6)         Trình điều khiển Hydraulic Motor  

11. tời xoay tầu (02 cái)   

(1) Make&Model XINHONG，XHJ-200  

(2) Lực kéo 200 KN  

(3) Tốc độ 0-20 m/min  

(4) Dây cáp Φ 28 mm  

(5) Chiều dài cáp 160m, 2 pieces  

(6) Trình điều khiển Hydraulic Motor  

12. tời neo   

 
Có cần neo，Đường kính 
325mm, dài 15m, Số 
lượng: 2 chiếc 

(1) Make&Model XINHONG，XHJ-60 

(2) Kéo dây 60 KN 

(3) Tốc độ 0-20 m/min 

(4) Kích thước dây Φ 22 mm 
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 (5) Chiều dài dây 120m, 2 pieces  

(6) Điều khiển Hydraulic Motor 

13. Spuds  vận chuyển spud 

(1) đường kính. 630 mm hành trình 4m 

 (2) độ dày 30 mm  

(3) Chiều dài 22 m  

(4) Vật liệu 16 Mn  

(6) Số lượng 2  

(7) Trình điều khiển 
Hydraulic Cylinder  

14. cần trục boong   

(1) Kiểu Jib Crane  

(2) Sức cẩu 5 tons  

(3) Tầm với của cẩu 4.0 m  

(4) Số lượng 1 set  

(5) chuỗi khối 5 tons, 1 piece  

15. Buồng điều hành   

(1) Mục chính Siemens PLC 
 

(2) Máy điều hòa 1 set  

(3) Ghế điều chỉnh Da/có thể điều chỉnh 
 

(4) Nút vận hành, Chỉ báo 1 set Trên bảng điều khiển 

(5) Chỉ báo độ sâu hút 1 set 
 

 
 
 

 
16. Hệ thống thủy lực 

Hệ thống thủy lực có thiết kế đã được chứng minh và 
sản xuất có uy tín được sử dụng để vận hành máy bơm, 
tời, máy cắt, trục vít, v.v. Tất cả các bộ phận phải có thiết 
kế đã được chứng minh để vận hành không gặp sự cố. 

Máy bơm thủy lực (USA Vickers) là loại cánh gạt & được 
dẫn động thông qua hộp số phân phối điện được dẫn 
động qua động cơ phụ trợ. 
4 chiếc bơm cánh gạt đôi 

 
17. Tanks 

Két dầu 

Ballast Tank 
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  Bể chứa 

18. mỏ neo  

(1) Trọng lượng HHP Type，1500 kg per piece 

(2) Số lượng 2 pieces 

19. máy phát điện xoay chiều   
Cung cấp năng lượng để sạc ắc 
quy, bơm chuyển nhiên liệu, 
chiếu sáng, điều hòa không khí, 
bơm la canh và các thiết bị điện 
khác. 

(1) nhà chế tạo Sunvim 

(2) Voltage 220/380v 

(3) Power 40 kw 

(4) Frequency 50 HZ 

(5) Số lượng 1 set  

20. Máy phát điện dự phòng 
  

 
 

Khi trong tình trạng khẩn cấp 
hoặc tại bến, máy phát điện 
boong sẽ bắt đầu cung cấp điện. 

(1) nhà chế tạo Cummins 

(2) Voltage 50kw 

(3) Power 220/380v 

(4) Frequency 50HZ 

(5) Amount 1 set 

21. đèn Tất cả đèn LED trên boong, cabin, phòng máy, phòng 
nghỉ, v.v. 

22. Hệ thống chống ăn mòn  

(1) Sơn biển Tối thiểu 4 lớp 

(2) Kẽm chống ăn mòn 40 pieces 

 23. Hệ thống DGPS 1 set 

 24. cơ sở phi hành đoàn 8 giường có sẵn máy lạnh 
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