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ŘEZACÍ VÁLCE ESCO



MORE PRODUCTIVE. SAFER.  
IMPROVED RELIABILITY.

Hydra shearer drums, trusted by top underground miners for over 40 years, are 
now part of the ESCO family of mining products. They are engineered to improve 
productivity and reduce maintenance in extreme and difficult applications. For 
improved safety, all ESCO coal cutting drums are available with methane gas and 
coal dust control systems.

ESCO SHEARER DRUMS
ESCO shearer drums have gained a global reputation for solving production 
difficulties. Whether it is dust, frictional ignitions, geological problems or low 
production rates, ESCO shearer drums address performance issues and allow 
mines to maximize production efficiency.

All our shearer drums are custom engineered by computer to match each longwall 
application for optimum cutting performance and meet the demands of today’s high 
production operations. 
 
ESCO drums are made from premium materials and are precision assembled to 
ensure top performance. Tool holders are contained within the vane for a smooth 
profile, leading to reduced wear, increased product size and lower power consumption.

•	 Greater Safety

 – Water spray system suppresses coal dust and   
  spark ignition

 – Rotary Air Curtain (RAC) system helps control   
  methane gas and coal dust

 – Simplified locking for easier pick replacement 

•	 Increased Production

 – Design optimizes machine output

 – Simplified pick replacement and durability    
  reduces downtime

 – Improved haulage rates

 – Increased product size, fewer fines

•	 Improved Reliability

 – Highly engineered to reduce stress

 – Precision manufactured with premium materials

 – Reduced toolholder wear

 – Cutting efficiency minimizes machine wear
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ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA, 
BEZPEČNOST I SPOLEHLIVOST.

HYDRA řezací válce pro důlní kombajny, kterým důvěřují přední těžaři či provozovatelé 
hlubinných dolů již více než 40 let, jsou nyní součástí typové řady dobývacích produktů 
ESCO. Jejich technické řešení klade důraz na zvýšení produktivity a zjednodušení údržby 
v extremních a obtížných podmínkách použití. Z důvodu vyšší úrovně bezpečnosti se 
všechny řezací válce ESCO pro důlní kombajny dodávají včetně systémů pro zajištění 
kontroly případné přítomnosti metanu či uhelného prachu.

Řezací válce ESCO pro důlní kombajny si získaly celosvětový věhlas s ohledem na řešení 
výrobních těžkostí. Ať už se jedná o prach, případy frikčního vznícení, geologické problémy, 
nebo nízkou produktivitu, řezací válce ESCO pro důlní kombajny si s výkonnostními 
otázkami poradí a umožní dolům maximalizovat efektivitu produkce.

Všechny naše řezací válce pro kombajny jsou pomocí počítačů konstrukčně upravovány 
na zakázku, aby tak vyhověly podmínkám konkrétního nasazení na dlouhé porubní stěny, 
vykazovaly optimální řezné výkony a splňovaly vysoce náročné požadavky dnešních 
výrobních operací.

Řezací válce ESCO pro důlní kombajny se vyrábějí z prvotřídních materiálů, jsou přesně 
sesazovány, aby byl zaručen špičkový výkon. Držáky nástrojů jsou uloženy uvnitř lopatky. 
Vzhledem k výslednému hladkému profilu je snížena míra opotřebení, těžený produkt 
vycházející ze stroje je větších rozměrů, spotřeba energie je nižší.

ŘEZACÍ VÁLCE ESCO

Zvýšená bezpečnost
–  Vodní postřikový systém snižuje prašnost i pravděpodob-

nost vznícení od jisker

–  Systém rotační vzduchové zástěny (RAC) pomáhá mít pod 

kontrolou případně přítomný metan a uhelný prach

–  Zjednodušené mechanické zajištění usnadňuje výměnu 

hrotů

Zvýšená produktivita
–  Technickým řešením optimalizovaný výkon stroje

–  Zjednodušená výměna hrotů a trvanlivější provedení zkracují 

ztrátové časy

–  Zvýšené přepravní rychlosti

–  Vydolovaný produkt větších rozměrů, méně drobných částic

Zvýšená spolehlivost 
–  Snížené namáhání díky důmyslnému technickému řešení

–  Přesné zpracování s využitím prvotřídních materiálů 

–  Snížené opotřebení držáku nástroje

–  Minimální opotřebení stroje díky účinnosti řezných operací


