
KL-R BIO-MIX
Pompy gardzielowe (z zasobnikiem) 

Niezawodne rozwiązania szczególnie 
korzystne dla Twojej biogazowni
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Pompy WANGEN BIO-MIX są zintegrowane z procesem produkcji energii od lat, stale rozwijane i optyma-
lizowane. Nadają się do kiszonki z kukurydzy i trawy, GPS, stałego nawozu, obornika kurzego, odpadów i 
pofermentów, które są mieszane w pompie z płynami.

Dla pomp KL-R BIO-MIX nie stanowią problemu duże 
odległości ani różnice wysokości na drodze pompo-
wania. Zabezpieczone przed zużyciem przeguby 
Cardana w połączeniu z przenośnikiem ślimakowym 
są wyjątkowo odporne na cząstki stałe i przyczyniają 
się do długiej żywotności pomp. 

Z WANGEN KL-R BIO-MIX oferujemy optymalne 
rozwiązanie do wprowadzania ciał stałych do fer-
mentatora. To optymalna konstrukcja w oparciu o 
rozwiązania opracowane przez konstruktorów WAN-
GEN PUMPEN do zmiennego zasilania fermenta-
tora na drodze recyrkulacji płynu. Obecnie opera-
torzy stają przed wyzwaniem przeprowadzenia 
przeglądów zbiorników i kontenerów bez prze-
rywania procesu. Rozwiązaniem jest tu pompa 
KL-R BIO-MIX.

Najważniejsze dane techniczne:
Max. Wydajność 150 m3/h
Max. Temperatura +70°C
Max. Ciśnienie różnicowe 12 bar
Zawartość masy suchej do 18%

KL-R BIO-MIX
Pompy gardzielowe (z zasobnikiem)
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Pompami gardzielowymi KL-R BIO-MIX można 
pompować następujące produkty

Pompowane produkty
Aplikacje

• Owoce, jak jabłka czy gruszki
• Odpady rybne
• Odpady z rzeźni
• Resztki jedzenia
• Kiszonka z całych roślin
• Resztki zbóż
• Trawa
• Kiszonka z kukurydzy
• Recyrkulat
• Przecier
• Buraki cukrowe
• Gnojowica, a także obornik z kurczaka lub krowy
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Właściwości

Charakterystyka konstrukcji

Możliwość prawo- i lewo-
stronnego podawania dodat-
kowego płynu, np. gnojowicy 

do mieszania z substratem

Duże otwory inspekcyjne 
służące również jako otwory 

do płukania i czyszczenia 
komory mieszającej

Solidny rotor najwyższej 
jakości wytwarzany we 

własnym zakładzie produkcyj-
nym z różnych materiałów i o 

różnych geometriach 

Stator o stożkowym kształcie 
dla optymalnego napełniania. 

O różnych geometriach  
z własnego zakładu  

produkcyjnego.

Konstrukcja naszych pomp wska-  
zuje, że kierowano się uzyskaniem 
wysokiej niezawodności i osiągnięciem 
szerokiego zakresu wydajności. W tych 
pompach łapacz kamieni umiejscowiony 
jest na całej długości zasobnika. Usuwanie 
zanieczyszczeń odbywa się  grawitacyjnie 
(substancje spadają po prostu do komór 
zasobnika), nie są wymagane żadne dodatkowe 
urządzenia. Oszczędza to koszty inwestycji, 
zmniejsza zużycie energii i zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo procesu.

Otwory inspekcyjne  
(wyczystki) o dużych rozmia-
rach dla łatwego dostępu do 

wnętrzna komory mieszającej

Proste napełnianie zasobnika 
dzięki jego dużym rozmiarom, 

jak również oddzielanie ciał 
obcych i usuwanie ich przez 

duże otwory inspekcyjne
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Właściwości

Wspieramy cały proces produkcji biogazu

Widzimy siebie nie tylko jako dostawcę poszczegól-
nych komponentów. Naszym celem jest raczej zna-
lezienie najlepszego rozwiązania dla całego proce-
su produkcyjnego. Osiągamy to poprzez dokładną 
obserwację i analizę całego procesu, a nie tylko jego 
części. Otrzymujesz rozwiązanie odpowiadające 
dokładnie Twoim potrzebom, precyzyjnie ocenione 
i przygotowane przez kompetentnych specjalistów z 
WANGEN PUMPEN.

Bez względu na stopień skompliko-
wania: gwarantujemy najlepszą 
możliwą integrację naszych 
urządzeń z istniejącym 
lub nowym systemem 
instalacji. Tutaj nie 
tylko skorzystasz z 
naszego know-how 
w dziedzinie budowy 
maszyn, ale także z  
naszego wielolet- 
niego doświadczenia 
i dążenia, aby 
zapewnić naszym 
Klientom możliwie 
najlepszą, kompleksową 
odpowiedź, biorąc pod 
uwagę wszystkie istotne 
czynniki.

Fermentator 2
DN250/200

Montaż części 
orurowania

Montaż części 
orurowania

Pompa 
WANGEN 
BIO-MIX 

Pompa zasilająca 
WANGEN

DN250/200

DN150

Fermentator 1Fermentator 
wtórny



6

Maksymalna elastyczność
Korzyści

Pompy śrubowe WANGEN mają budowę 
modułową. Wiele standardowych elementów kon-
strukcyjnych jest dostępnych dla każdej serii i 
umożliwia dostosowanie każdej pompy do specy-
ficznych wymagań. 

Niezależnie od branży, pompowanego medium 
i wymagań operacyjnych: oferujemy optymalne 
rozwiązanie dla Twojej aplikacji i dzięki temu możemy 
zapewnić najbardziej efektywne rozwiązanie dla 
Twojej firmy.

Maksymalna elastyczność oznacza:
• Dostępność różnych wielkości pomp i roz- 

miarów rotora / statora dająca możliwość wyboru 
spośród ponad 100 modeli kompaktowej pompy, 
poczynając od mniejszych o wydajnościach od 
20 m3/h kończąc na dużych pompach 
osiągających wydajność do 
150 m³/h.

• Szeroka gama wzorów i 
materiałów obudowy, rotorów, 
statorów, uszczelnień, kar-
danów zapewnia optymalne 
dopasowanie do pompowanego 
produktu.

• Duży wybór połączeń 
kołnierzowych i jednostek 
napędowych pozwala na dopaso-
wanie najlepszego rozwiązania do 
instalacji i dostępnej przestrzeni.

 
Z przyjemnością opracujemy indywidualne 
rozwiązanie dla Twojego specjalnego projektu.
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Korzyści

Niskie koszty cyklu życia pompy

Kupując pompę, należy zwrócić uwagę na koszty 
nabycia i koszty operacyjne. Ponieważ koszty u-
trzymania, koszty produkcji i koszty energii stanowią 
znaczną część całkowitych kosztów pomp w całym 
cyklu życia. 

Jest to kluczowa zaleta naszej filozofii: utrzyma-
nie całkowitego kosztu w całym cyklu życia pom-
py na możliwie najniższym poziomie ogranicza 
częstotliwość konserwacji do minimum. Osiągamy 
to dzięki solidnej konstrukcji naszych pomp, wyso-
kiej jakości części zużywających się i niskim zużyciu 
ogólnym wynikającym z konstrukcji każdej pompy.

Ponieważ każda awaria, której można uniknąć, 
oszczędza nie tylko koszty części zamiennych, ale 
także koszty prac remontowych i przestojów pro-
dukcyjnych. W ten sposób oszczędzasz na swoim 
portfelu i nerwach.
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Wersje i materiały
Dane techniczne

Oferujemy duży wybór standardowych elementów konstrukcyjnych dostępnych do zaprojektowania typowej 
pompy ssącej. Zapewniamy ekonomiczne i zoptymalizowane rozwiązania pompowe dostosowane do Twojej 
branży i warunków pracy. 

• Obudowa, kołnierz od strony tłocznej i ssącej: stal 
nierdzewna 1.4301, stal nierdzewna 1.4571

• Przeniesienie napędu: kardan ze stali nierdzewnej
• Uszczelnienia: pojedyncze i podwójne uszczel-

nienia mechaniczne
• Rotor: stal nierdzewna 1.4301, stal nierdzewna 

1.4571
• Stator: różne materiały NBR, FPM, silikon, EPDM, 

odporne na wyskokie ciśnienia „even-wall”, stato-
ry z litej substancji z POM

• Rotory i statory dostępne do 8 stopni długości i w 
trzech rodzajach geometrii: S, L i H.

• Napęd: motoreduktor, napęd hydrauliczny
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Wersje i materiały
Dane techniczne

Aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo pracy, WANGEN PUMPEN wykorzystuje tylko najlepsze materiały i 
komponenty. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej branży gwarantujemy wykonanie spełniające 
nowoczesne wymagania.

Wersja standardowa HDS KL-R BIO-MIX jest dostar-
czana z okrągłym zasobnikiem i łapaczem kamieni 
po ślimaku podającym.

Wersja HD jest wyposażona w kwadratowy zbior-
nik. Zaletą takiej konstrukcji jest to, że cała długość 
zasobnika jest wykorzystywana jako kolektor ka- 
mienia, a ciała obce zebrane w zbiorniku można łatwo 
usunąć za pomocą dużego otworu znajdującego się 
z tyłu zbiornika. 

Śruba podająca jest dostępna zarówno ze stali 
zwykłej, jak i stali nierdzewnej. Różne wielkości ro-
tora i statora umożliwiają optymalne dostosowanie 
do indywidualnych wymagań.

Części zamienne

Przy stosowaniu oryginalnych części zamiennych WANGEN gwarantujemy pełne utrzymanie własności 
eksploatacyjnych naszych pomp. Dzięki naszej kompetencji i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji 
przekazujemy Ci produkt najwyższej jakości zapewniając jego długą żywotność.

Wersja HDS z 
okrągłym zasobnikiem 

(standard)

Wersja HD z 
kwadratowym 

zasobnikiem
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Pompy Wangen są przyjazne w użytkowaniu i 
konserwacji.
Bezproblemowa wymiana rotora i uszczel-
nienia wału ze względu na łatwy dostęp 
do śrub łączących i konstrukcji statora. 
Ułatwia to dokonywanie konserwacji i na-
praw we własnym zakresie.

Dane techniczne

Łatwe w utrzymaniu

Opcje i akcesoria

Oferujemy szeroki wybór akcesoriów, które idealnie pasują do naszej oferty produktów, zapewniając opty-
malne uzupełnienie lub dostosowanie do indywidualnych wymagań i umożliwiając tworzenie własnych, 
niestandardowych rozwiązań. Dlatego chętnie tutaj doradzimy.

• Zasobniki dostępne w różnych wielkościach
• Zasobniki ze stali nierdzewnej
• Ślimaki podające ze stali zwykłej lub stali nierdzewnej
• Opcjonalnie na płycie bazowej
• Możliwość wersji specjalnych do adaptacji do istniejących systemów
• i wiele więcej

Zasobnik okrągły, 
stal nierdzewna

Zasobnik 
kwadratwy, stal 

nierdzewna
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Dane dotyczące wydajności pomp KL-R BIO-MIX
Dane techniczne

Wielkość Maksymalny swobodny 
przelot kulki (mm)

Wydajność (m3/h) 
do 100 min-1

Maksymalne ciśnienie 
różnicowe (bar)

50 95 20 9
65 112 40 12
80 121 85 12
100 150 150 12

KL-R BIO-MIX na 
ocynkowanej ramie z 

rur stalowych

Duże otwory inspekcyjne 

Dane dotyczą wersji standardowej. Inne warianty dostępne na życzenie.
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Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

Twój Dystrybutor

WANGEN PUMPEN posiada certyfikaty:
ISO 9001 (Zarządzanie jakością)
ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe)
ISO 45001 (Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia)

Doradztwo techniczne: +49 7522 997-0
Serwis: +49 7522 997-997
Części: +49 7522 997-896

TÜV NORD CERT
GmbHIS
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 9001/14001/4
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Part of the Atlas Copco Group


