
WANGEN Xpress 48, 64, 78, 94
Pompy ślimakowe

(R)Ewolucja w technologii pomp:
System szybkiej wymiany X-LIFT.
Nadaje się do mediów o niskiej lepkości.
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Ostatnia innowacja firmy WANGEN PUMPEN. Seria pomp Xpress została specjalnie zaprojektowana, aby 
znacznie skrócić czasy obsługi i obniżyć koszty. Osiągamy to poprzez typowe rozwiązanie WANGEN bez 
kompromisów. 

System szybkiej wymiany X-LIFT opracowany 
przez WANGEN PUMPEN zapewnia niezawodne 
pompowanie oraz szybką wymianę rotora / statora. 
Ponieważ nie są potrzebne dodatkowe, ryzykowne 
operacje rozkręcania pompy i instalacji, utrzymuje 
się szczelność, a tym samym niezawodność pompy. 
Umożliwia to konstrukcja blokowa pompy. Sprytne 
rozwiązanie spełniające wysokie standardy WAN-
GEN PUMPEN.

Najważniejsze informacje techniczne:
Wydajność do 102 m3/h
Temperatura do +60 °C
Max. różnica ciśnień 6 bar
Lepkość do 20.000 mPa.s
Zawartość masy suchej (MS) do 8 %

WANGEN Xpress
Pompy ślimakowe
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Mimośrodowa pompa śrubowa WANGEN Xpress zwykle 
przenosi następujące media:

Płyny
Aplikacje

• Wody surowe
• Osady: nadmiarowy i przefermentowany
• Roztwory polimerowe, mleko wapienne
• pH obojętne dla ścieków komunalnych i przemysłowych
• Słabe roztwory glinu i siarczanu żelazawego
• Obornik, recyrkulat, poferment
• Dyspersje klejów lub szlamów galwanicznych
• Zawiesiny skrobi, kleje, żywice lub szlamy pigmentowe
• Zęza
• Włókna wtórne
• Bentonit i błoto
• Emulsje olejów i bitumów
• Woda oddzielona w separatorze
• Wody z czyszczenia lub mycia z produkcji rolniczej
• Wody z czyszczenia z dojarni 
• Szlamy poflotacyjne
• Złogi tłuszczu
• Smary i chłodziwa o neutralnym pH
• Spoiwa z przemysłu drzewnego
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Opis i charakterystyka konstrukcji
WANGEN Xpress

WANGEN Xpress 64

Solidny wał i złącza przegu-
bowe Cardana.

Otwory inspekcyjne 
zapewniające łatwy dostęp

do wnętrza

Trwały rotor i stator 
najwyższej jakości, własnej 

produkcji

Konstrukcja dzielonego 
kołnierza wylotowego 

umożliwiająca  szybką 
wymianę rotora / statora

Konstrukcja naszych pomp pokazuje, że są konsekwentnie zaprojektowane pod kątem wydajności i 
niezawodności. Wał cardana typowy dla pomp WANGEN zapewnia wystarczającą rezerwę mocy.

Uszczelnienie wału 
można w razie 

potrzeby bardzo 
łatwo wymienić 
(patrz strona 7)

Wał Cardana osłonięty 
manszetą (kołnierzem z gumy 

NBR), patrz przekrój.
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Wymiana zużywających się części w kilku krokach, bez demontażu pompy z systemu rur. Dzięki zastoso-
wanemu rozwiązaniu WANGEN Xpress spełnia to wyzwanie nawet wtedy, gdy przestrzeń wokół pompy jest 
ograniczona.

Innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie
Działanie

Dzięki nowatorskiemu systemowi szybkiej wymiany 
X-LIFT firmy WANGEN PUMPEN obudowa ssąca 
pompy pozostaje na rurociągu, a rury pozostają na 
swoim miejscu. Umożliwia to wykonanie naprawy na-
wet w trudno dostępnych miejscach.

Dzielony, podwójny kołnierz wylotowy gwarantuje, że 
klienci WANGEN korzystają wyłącznie z zalet syste-
mu szybkiej wymiany X-LIFT.

Ponieważ rozwiązanie WANGEN nie wymaga 
żadnych dodatkowych przesunięć czy poruszeń obu-
dowy lub uszczelnianych połączeń, to takie elementy, 
jak uszczelki decydujące o stabilności i szczelności 
układu są w pełni zachowane, bez potrzeby ich wy-
miany. Zatem straty z powodu przecieków w ogóle 
nie mogą wystąpić.
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Nowy system szybkiej wymiany WANGEN X-LIFT 
umożliwia demontaż rotora i statora oraz całego 
układu napędowego (wał przegubowy i przeguby) 
w zaledwie 4 krokach.

Pompa pozostaje jak była w układzie, przez co 
znacznie zmniejsza się nakład pracy przy wymia-
nie w porównaniu do konwencjonalnych pomp. 
Dodatkową zaletą systemu szybkiej wymiany  
X-LIFT w urządzeniu WANGEN Xpress jest to, że 
proces ten może zwykle być wykonywany tylko 
przez jedną osobę.

Wymiana całego układu przeniesienia napędu w 
pompie WANGEN Xpress może być wykonana 
szybko i łatwo za pomocą zaledwie 4 standar-
dowych narzędzi. 

Korzyści

Usuwanie rotora / statora w zaledwie 4 krokach

Krok 1: Poluzuj pręty ściągające po stronie tłocznej i popchnij do 
tyłu, wyciągnij kołnierz wylotowy do góry.

Krok 2: Odkręć śruby zamykające i wyjmij śrubę łączącą.

Krok 3: Pociągnij stator i rotor wraz z wałem kardana do przodu, 
podnieś do góry i wyciągnij z obudowy pompy.

Krok 4: Zdejmij stator z rotora i gotowe.Do wykonania wymiany potrzebne są tylko 4 standardowe 
narzędzia
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Szybka wymiana uszczelnienia wału
Korzyści

Także w zakresie wymiany uszczelnień głównych 
wałów, twórcy WANGEN PUMPEN z powodzeniem 
podnieśli jakość obsługi serii Xpress w porówna-
niu z pompami konwencjonalnymi. Przy wymianie 
zużywających się elementów niezwykle istotne jest 
umieszczenie punktów rozdziału elementów usz- 
czelnienia wału w taki sposób, aby części,  
które będą wymagały wymiany, były łatwo dostępne.  
Zapobiega to usuwaniu nieistotnych elementów, a 
zatem skraca czas przestoju.

Oznacza to, że wymiana  uszczelnienia głównego 
wału maszyny WANGEN Xpress może być prze-
prowadzona za pomocą kilku czynności. Usunięcie 
napędu z obudowy i rozprzęglenie sekcji napędowej 
umożliwia łatwe odsłonięcie uszczelnienia głównego 
wału, które następnie można łatwo wymienić.

Podobnie jak w przypadku wymiany rotora / statora, 
wymiana uszczelnienia głównego wału może być 
wykonana bez wyciągania pompy z układu (SIP, 
Service in Place / Serwis na Miejscu), zapewniając, 
że ta praca może być wykonana w dowolnym mo-
mencie bez dodatkowych kosztów.

Do tego procesu potrzebne są tylko standardowe, 
dostępne na rynku narzędzia.

Uszczelnienie wału głównego w pompie

Usuń napęd

Usuń stare uszczelnienie

Załóż nowe uszczelnienie
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Dostawa Pompy Xpress w ciągu 1 tygodnia
Korzyści

Nazwa Xpress oprócz szybkiej i wygodnej zmia-
ny podzespołów oznacza jeszcze jedną ważną 
obietnicę:

Dostawa pomp linii produktów Xpress w ciągu jed-
nego tygodnia.

Jest to możliwe dzięki standaryzacji poszczególnych 
komponentów, które zostały wcześniej wyproduko-
wane i złożone w magazynie, a także dzięki spraw- 
dzonej i dobrze zaprojektowanej budowie modułowej  
pomp WANGEN konsekwentnie rozwijanej dla linii 
produktów Xpress. Zatem naszym programistom 
udało się na przykład pokryć wszystkie obszary 
zastosowań niewielką liczbą wariantów produktów, 
między innymi poprzez wielofunkcyjność pojedyn-
czych elementów. 

Części zamienne

Przy stosowaniu oryginalnych części zamien-
nych 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.
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Opcje i akcesoria
Dane techniczne

Oferujemy szeroki wybór akcesoriów, które ideal-
nie pasują do naszej oferty produktów, zapewniając 
optymalne uzupełnienie lub dostosowanie do in-
dywidualnych wymagań i umożliwiając tworzenie 
własnych, niestandardowych rozwiązań. Dlatego 
chętnie tutaj doradzimy.

• Płyta bazowa może zostać doposażona
• Specjalny pakiet uszczelnienia wału lub 

zamknięte uszczelnienie mechaniczne można 
doposażyć, uszczelnienie mechaniczne 
zamknięte (Xpress78 i 94) lub uszczelnienie 
czołowe.

• W statorze można zamontować pomiar tempera-
tury PT100

Niskie koszty cyklu życia
Korzyści

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

Jest to kluczowa zaleta naszej filozofii: utrzymanie  
całkowitego kosztu w całym cyklu życia pompy  
na możliwie najniższym poziomie ogranicza 
częstotliwość konserwacji do minimum. Osiągamy 
to dzięki solidnej konstrukcji naszych pomp,  
wysokiej jakości części zużywających się i niskiemu 
zużyciu ogólnym wynikającym z konstrukcji każdej 
pompy.

Uszczelnienie mechaniczne  
mieszkowe

Uszczelnienie miękkie /
sznurowe

LWD (Uszczelnienie czołowe),  
tylko Xpress 78 i 94

Uszczelnienie mechaniczne 
zamknięte

Dodatkowo, nasze energooszczędne napędy, spe-
cjalnie dopasowane  do obszaru zastosowań i serii 
Xpress już spełniają standard IE3 w zakresie przy-
jaznego dla środowiska projektowania silników elek-
trycznych.
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Wersje i materiały
Dane techniczne

Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo 
pracy, firma WANGEN PUMPEN używa tylko naj-
lepszych materiałów i substancji do danego celu. 
Nasze wieloletnie doświadczenie w procesach pom-
powania różnych mediów to pewność spełnienia  
współczesnych wymagań odbiorców.

• Obudowa, kołnierz tłoczny i ssący: Żeliwo, stal 
konstrukcyjna 1.0038

• Przeniesienie napędu: Kardan stalowy
• Uszczelnienia: Proste w działaniu uszczelnienia 

mechaniczne w wersji mieszkowej lub zamkniętej, 
miękkie uszczelnienia sznurowe, uszczelnienie 
czołowe 

• Stator: różne materiały NBR
• Rotor: stal utwardzona
• Napęd: motoreduktory w trzech poziomach mocy:  

dla Xpress 48: 1,5kW, 2,2kW i 3,0kW. 
dla Xpress 64: 4,0kW, 5,5kW i 7,5kW. 
dla Xpress 78: 7,5kW 
dla Xpress 94: 15,0kW

• Możliwość wyboru kierunku przepływu 

Wielkość a b c d
48 782 932 457 / 453 / 503 215
64 1084 1274 578 / 634 / 646 285
78 1669 1919 724 355
94 1669 1919 841 355

Główne wymiary w mm
a

b c

d
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Dane dotyczące wydajności pomp 
WANGEN Xpress

Dane techniczne

pompa Wangen Xpress 
na płycie bazowej

Xpress 64 
widok z boku

Xpress 64 
widok z góry

Wielkość Maksymalny rozmiar 
cząstek stałych (mm)

Maksymalna wydajność (m3/h)  
na 300 obrotów na minutę * 

Maksymalne ciśnienie 
róznicowe (bar)

48 38 do 18 6
64 51 do 56 6
78 61 do 61 6
94 73 do 102 6

WANGEN 
Xpress 64

WANGEN 
Xpress 48

WANGEN Xpress 94

* Prędkość obrotowa z użyciem 
przetwornicy częstotliwości 

(falownika)



Twój Dystrybutor:
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Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

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

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

Part of the Atlas Copco Group

TÜV NORD CERT
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