
WANGEN Twin NG
Schroefspindelpomp

Een hygiënische klasse op zich:

De nieuwe 
generatie 
WANGEN Twin
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Perfectie in vorm en techniek
De nieuwste generatie WANGEN Twin

Hoogste servicegemak
• Dankzij fast-X-change®, een door WANGEN PUMPEN ontwikkelde technologie, behoort het opnieuw 

synchroniseren na het verwisselen van de spindels tot het verleden (zie pagina 4-5). 

• Cartridge systeemoplossing voor een eenvoudige en snelle vervanging van de mechanical seal  

(zie pagina 6-7).

• De koppeling wordt door middel van een zelf centrerende flens uitgelijnd (lantaarnstuk optioneel ver-

krijgbaar). Hierdoor is het niet nodig om na bijvoorbeeld onderhouds- of servicewerkzaamheden de 

koppeling opnieuw uit te lijnen.

Groot drukbereik
Bedrijfsdruk van 16-25 bar (afhankelijk van pompgrootte en -uitvoering). 

Geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen  

Door de uitgebreide spindelkeuze is een hoge druk en capaciteit haalbaar.

Eén pomp voor kwetsbare producten en CIP reiniging (Cleaning In Place) 
Dankzij minimale shear bij laag en hoog viskeuze vloeistoffen (zie pagina 8).

Maximale flexibiliteit in aansluitmogelijkheden
Dankzij talloze flensaansluitingen.

Eenvoudige hantering  
Grepen op de behuizing voor het bevestigen van bijv. banden of riemen.

Lange levensduur
Dankzij doorontwikkelde assen.

De grootste behuizingsondersteuning
Voor elke respectievelijke maat behuizing.
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Te verpompen producten (voorbeelden)
Levensmiddelen:

Dranken:  Puur vruchtensap, sap concentraat, puree, pulp, gist.

Zuivelproducten:  Yoghurt, kwark, kaas, pudding, boter.

Sauzen:  Ketchup, mayonaise, mosterd, soepen, dressings.

Zoetwaren:  Chocolade, fondant, (vloeibare) suiker, suikerwaren, siroop, deeg.

Fruit:  Aardbeien, bosbessen, kersen.

Vleesproducten:  Gehakt, worst, diervoeding.

Cosmetica: 

Verzorgingsproducten: Crème, zalf, lotion, tandpasta.

Reinigingsproducten: Zeep, shampoo, douchegel.

Chemische producten: 

Coatings: Verf, lak.

Verbindingsmiddelen: Kleefstof, lijm, bindmiddel.

Grondstoffen: Suspensies, oplossingen,  

 additieven.
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Het WANGEN fast-X-change®-systeem
Toekomstgerichte gebruiksvriendelijkheid

Tijdbesparing van 80%
Minder werk en kortere stilstand tijd van de installa-

tie. Dit bespaart geld tijdens het onderhoud.

Eenvoudig te vervangen spindels  
Dankzij fast-X-change®, een door WANGEN 

PUMPEN ontwikkelde technologie, zijn de spindels 

vanaf nu te vervangen zonder deze opnieuw te 

synchroniseren.

Het opnieuw synchroniseren van de spindels werd 

tot op heden door geschoold personeel gedaan. 

Met de fast-X-change®-technologie is dit nu eenvou-

dig door de gebruiker zelf te doen.

Minder kans op storing
Doordat het opnieuw synchroniseren is komen te 

vervallen is de kans op storingen vele malen kleiner. 

Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de schroef-

spindelpomp Daarnaast is ook het aftappen van de 

transmissieolie bij het vervangen van de spindels 

niet meer nodig.  

Eenvoudig schakelen tussen andere 
producten
Andere producten verpompen? Deze overschake-

ling is nu snel gebeurd door de snelle en eenvoudige 

vervanging van de spindels.

Het vervangen van spindels was tot voor kort een moeizame en stressvolle klus. Tijdens onderhoudswerk-

zaamheden kostte dit veel tijd en bracht het relatief hoge kosten met zich mee, omdat de spindels altijd op-

nieuw gesynchroniseerd moesten worden. Dankzij de door WANGEN PUMPEN ontwikkelde fast-X-change® 

is dit nu verleden tijd. 
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Opengewerkt model:  
Twin NG 104
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Supersnelle vervanging van de mechanical seal
Seal in cartridge systeemoplossing

Hoogste servicegemak
De hoogste prioriteit bij het ontwerp van de Twin 

NG was de absolute servicevriendelijkheid die over-

eenkomt met onze slogan “one step ahead”. Dat de 

nieuwe generatie WANGEN Twin tegelijkertijd aan 

de traditioneel hoge kwaliteitseisen van WANGEN 

PUMPEN moet voldoen, spreekt voor zich. 

Het resultaat: dankzij de nieuwe constructie zijn er 

in plaats van 14 slechts 2 componenten nodig bij 

het vervangen van de afdichtingen. De mechanical 

seal (enkelvoudige en dubbele werking) is volledig 

voor gemonteerd als een cartridge beschikbaar en 

makkelijk te vervangen; geen tijdrovende montage 

van losse onderdelen meer. 

Montage gerelateerde fouten worden dus 

vermeden; de pomp is na onderhoud weer binnen 

de kortste keren te gebruiken.

Demontage vanaf één kant mogelijk
De seal cartridge is bij de nieuwe schroefspin-

delpomp WANGEN Twin NG aan de zijde van de 

spindels te verwijderen. Hierdoor hoeven alleen de  

onderdelen in de richting van de spindels verwij-

derd te worden. 

Ook hier is de tijdbesparing enorm. Een ander voor-

deel is dat de cartridge gemakkelijk te vervangen  

is, zelfs in zeer kleine ruimtes.

Eenvoudiger kan niet: oude seal cartridge eruit, nieuwe seal cartridge erin. Ook hier is het superieure ont-

werpconcept van de nieuwe generatie WANGEN Twin duidelijk. 

Enkelvoudig werkende  
mechanical seal in 
cartridgevorm van een 
WANGEN Twin NG 104
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Onderdelentekening 
van de WANGEN Twin NG 
cartridge systeemoplossing
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Twee pompen in één
Voordelen

Product verpompen en reiniging met één pomp: 
WANGEN Twin NG 130

Capaciteit
m³/uur
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Reiniging: 1460 tpm, 2 bar en 36 m³/uur
Tomatenpuree: 380 tpm, 8 bar en 10 m³/uur

De WANGEN Twin NG is naast productpomp ook 

meteen CIP-reinigingspomp. Twee pompen in één 

dus. Hierdoor komen de kosten voor een aparte 

centrifugaalpomp, bypassleiding, kleppen en extra 

meet- en regeltechniek te vervallen.

Bij de WANGEN Twin NG is het mogelijk om na 

het verpompen van een product het water- of 

reinigingsmedium bij te vullen en de pomp op een 

hoog toerental te laten draaien om deze te reinigen. 

De afwezigheid van een CIP-pomp voor reiniging 

heeft niet alleen invloed op de aanschaf- en  

bedrijfskosten, maar lost ook de uitdaging 

op van weinig of zeer beperkte ruimte in het 

productiegebied. Alle onderdelen van de installatie 

in de productielijn voldoen volledig aan de 

Cleaning In Place prestaties, wat uitstekende 

reinigingsresultaten garandeert.

Pompen met verdringerpomp en 
CIP-reinigen met centrifugaalpomp

Pompen en CIP-reinigen 
met de WANGEN Twin NG

Optioneel:  n   water
 n   product
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Hygiënische kenmerken
Voordelen

Topwaarden op het gebied van  
hygiëne
Bij Sterilization In Place (SIP) en Cleaning In 

Place (CIP) reiniging behaalt de WANGEN Twin 

NG topwaarden. Dat is vooral te danken aan de 

volgende unieke kenmerken:

• Zeer hoog toerentalbereik maakt het verpompen 

van zowel product- als reinigingsvloeistof mogelijk.

• Hoge toerentallen in de reinigingsmodus garan-

deren het zelfreinigende succes in de pomp.

• Piekdruk van maximaal 30 bar maakt het ver-

dringen van het product in de leidingsystemen 

en machines mogelijk.

• Pumpenfabrik Wangen GmbH is geautoriseerd 

om het label EHEDG voor de WANGEN Twin NG 

70, 104, 130, 180 te gebruiken.

• Pumpenfabrik Wangen GmbH is geautoriseerd 

om het label 3-A voor de WANGEN Twin NG 70 

3-A, 104 3-A, 130 3-A te gebruiken.

Overige kenmerken
• De pomp is onafhankelijk van de locatie te 

installeren.

• 100% uitwisselbaar met de vorige WANGEN 

Twin-generatie.

• Gietijzeren lagerhuis (gegalvaniseerd en hoog-

waardig gelakt).

• Pomp met of zonder direct aangeflensde aandrij-

ving leverbaar.

• Uitgebreid aanbod aandrijvingen.

• Handgrepen op de behuizing voor eenvoudig 

hanteren.
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Eigenschappen
Technische gegevens

Hoog zuigvermogen
Het axiaal pompen en de geringe versnelling van 

het product in de pomp zorgen voor een uitstekend 

zuigvermogen (NPSHR-waarden <2 m).

• Voor het leegmaken van tanks

• Bij geringe aanvoerhoogte naar de pomp

• Voor het verpompen van viskeuze producten of 

producten met een lage dampspanning

Omkeerbare pomprichting
Mogelijkheid om in beide richtingen te pompen door 

de draairichting om te keren.

• Voor het verpompen en vervolgens leegzuigen 

van de leiding

• Te gebruiken als laad- en lospomp

Groot viscositeitsbereik
Een viscositeit tot 1.000.000 mPa·s is mogelijk 

dankzij axiaal pompen en gering kneedeffect in het 

product. Goede pompprestaties door hoge toeren-

tallen, ook bij lage viscositeiten met 0,5 mPa·s.

• Verpompen van alle producten met een lage tot 

hoge viscositeit

• Eén pomp voor de meest uiteenlopende produc-

ten en toepassingen

Gasaandeel van 60% mogelijk
Dankzij de hoge toerentallen is het ook mogelijk om 

samendrukbare producten te verpompen.

• Voor het verpompen en vervolgens leegzuigen 

van de leiding

• Te gebruiken als laad- en lospomp

Minimale pulsatie
Het axiaal pompen en de geringe versnelling in de 

pomp zorgen ook voor minimale pulsatie. Eventueel 

optredende pulsatiewerking is door de hoge toeren-

tallen snel te verminderen.

• Minimale afschuifkrachten voor het behoud van 

de structuur

• Waarborgt het voorzichtig verpompen van  

gevoelige media

• Verlenging van het pomptraject 

door serieschakeling mogelijk

• Voor toepassingen met een 

zeer nauwkeurige dosering

De Twin NG pomp is
droogloopbestendig
De contactloze werking van de pompschroeven en 

gespoelde/geblokkeerde mechanical seals zorgen 

ervoor dat de pomp droogloopbestendig is.

• Geen uitval van de pomp bij gasvorming in de 

leiding

Reserveonderdelen
Met de originele reserveonderdelen van WANGEN 

PUMPEN garanderen wij dat de prestaties van onze 

pompen volledig herstellen. Met onze jarenlange 

productie-ervaring ontvangt u daarmee ook 

eersteklas kwaliteit die u een lange levensduur van 

de pomp biedt.

Twin NG 104 met 
verwarmingsmantel

Twin NG 104 met standaard 
koppelingsbescherming, met 
variabele lengteverstelling
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Prestatiegegevens WANGEN Twin NG
Technische gegevens

Model Maximale vrije doorlaat 
(mm)

Max. pompcapaciteit (m³/uur) bij 
een viscositeit van 1 mPa·s 

Maximale piekdruk 
(bar)

Twin NG 70 20 25 (bij 4000 rpm) 30

Twin NG 104 25 60 (bij 3600 rpm) 30

Twin NG 130 30 100 (bij 3000 rpm) 25

 Nieuw Twin NG 180 40 200 (bij 2600 rpm) 20

Twin NG 70, mobiele uitvoering

Twin NG 70, met
roestvrijstalen 
beschermkap

Twin NG 70

Twin NG 104 
met lantaarnstuk

Twin NG 130
met lantaarnstuk

NIEUW:
Twin NG 180 
met standaard
koppelingsbescherming



WANGEN Twin NG 104 op fundatieplaat 
met verstelbare poten

Distrimex Pompen & Service BV

Edisonstraat 12

7006 RD Doetinchem

www.distrimex.nl

Voor technische ondersteuning, service en onderdelen:

bel +31 (0)314 36 84 44 of mail naar info@distrimex.nl

WANGEN PUMPEN is gecertificeerd:

ISO 9001 (kwaliteitsbeheer)

ISO 14001 (milieubeheer)

ISO 45001 (Arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming)

Part of the Atlas Copco Group
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Technische details Twin NG:

Max. pompcapaciteit:  200 m3/h

Viscositeit:  tot 1.000.000 mPa·s

Max. temperatuur:  +130 °C


