WANGEN PUMPEN

Visão geral dos produtos

A linha completa
de bombas:

Alta qualidade
e flexibilidade
comprovadas
ONE STEP AHEAD

Bombas de cavidade progressiva, bombas de parafuso duplo e módulos

A qualidade como convicção e por tradição
Tanto

para

rotores

temperados

por

chama,

estatores, carcaças de bombas, vedantes, aços

é

para ferramentas de alta liga ou aços temperados,

conformidade dos nossos elevados padrões

as

de produção em todas as etapas da nossa alta

bombas

produzidas

pela

WANGEN

são

projetadas e construídas pensando nas mais altas
cargas e durabilidade.
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A Gestão de Qualidade da PUMPEN WANGEN
certificada

pela

ISO

9001,

garantindo

integração vertical e fabricação de bombas.

a

Como uma empresa certificada pela ISO 14001,

de sistemas de gestão ambiental, o que acontece

acreditamos que os negócios sustentáveis são

como um processo contínuo: a cada ano, novas

uma questão de bom senso. Pensamos na

metas são definidas e implementadas. Desta

responsabilidade que temos pelo futuro do nosso

forma, contribuímos para a diminuição da poluição

meio ambiente e das próximas gerações, de

ambiental e apoiamos a proteção do meio ambiente.

modo que investimos portanto na elaboração,
implementação,

supervisão

e

desenvolvimento

ONE STEP AHE AD
O N E ST EP A H E A D
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Quem somos

WANGEN PUMPEN – a empresa
Consciente, rápida e sólida.
WANGEN

PUMPEN

é

uma

empresa

de

engenharia mecânica e fabricante de bombas
de deslocamento positivo de alta qualidade para
usos industriais.
Nossa extensa gama de produtos inclui bombas
de cavidade progressiva e bombas de parafuso
duplo para várias indústrias, como a farmacêutica,
de produção de alimentos e bebidas, construção
naval, tecnologia ambiental, agrícola e de biogás,
bem como as indústrias químicas, de papel e
cosméticos.
Desde a sua fundação em 1969, a WANGEN
PUMPEN

desenvolve-se

continuamente,

pa-

ssando de ser uma empresa artesanal a uma
empresa de médio porte com mais de 250
colaboradores.
As bombas Wangen têm uma sólida reputação
regional, nacional e internacional graças à sua
A nossa sede principal está em Wangen

consistente

orientação

às

necessidades

do

mercado e do cliente.

Valor agregado através da inovação
Maior vida útil, menor tempo de inatividade do
sistema e maior rentabilidade. Tudo isso é possível
através das nossas inovações, como o sistema
de troca rápida X-LIFT desenvolvido e patenteado
pela WANGEN PUMPEN, com o qual a bomba
permanece na instalação e não há a necessidade
de cortes adicionais na carcaça.
Exemplo: KL-S com X-LIFT

Esse sistema está disponível e também é reequipável
para vários dos nossos modelos de bombas.
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A WANGEN PUMPEN é uma empresa:

Confiável

A confiabilidade somente pode existir quando são
colocados em prática pensamentos e ações sérias.
Realizar um trabalho de confiança, profissional e
motivado é um pré-requisito para ser um fabricante
de produtos de alta qualidade, o que começa com
o desenvolvimento e construção, passando pela
produção, assessoria e venda até a assistência
técnica.

Orientada ao cliente
Os produtos e serviços devem oferecer o mesmo
nível de qualidade. É por isso que identificamos os
desejos, necessidades e expectativas dos nossos
clientes de forma regular e sistemática, analisandoos e concretizando-os em produtos, serviços e
processos interativos, em todos os departamentos
e unidades da empresa.

Flexível
O nosso mundo está mudando com uma velocidade
cada vez maior e os intervalos estão ficando mais
curtos. Devido aos nossos fortes alicerces, somos
capazes de reagir às mudanças cada vez mais
rápidas ou reconhecê-las com antecedência, para
que possamos tomar as medidas oportunas. A
nossa capacidade de reagir rapidamente também é
uma parte essencial do nosso sucesso.

O N E ST EP A H E A D
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WANGEN PUMPEN

A tecnologia das nossas bombas
Bombas de cavidade progressiva

Bombas de parafuso duplo

Modulares, extremamente robustas, com dosagem

Operação do parafuso bombeador sem contato,

precisa e baixa pulsação. Grande variedade de

eficiente, compacta. Projetada para bombear de

modelos e materiais utilizados para carcaças,

forma confiável líquidos de baixa a alta viscosidade,

rotores, estatores, vedantes e juntas, o que garante

voláteis ou gasosos. Su design evita zonas de espaço

a adequação ideal para o líquido a bombear. A

morto e estagnação. Devido à sua alta velocidade,

nossa ampla gama de conexões flangeadas e

pode ser usada como uma bomba de processo e

sistemas de acionamento garante a melhor solução

bomba de limpeza.

possível para as suas instalações e condições de
espaço.

Vantagens do produto

Máxima versatilidade
As

bombas

WANGEN

têm

uma

estrutura

modular. Uma ampla variedade de componentes
padronizados está disponível para cada série,
permitindo a adaptação de cada uma das bombas
às suas necessidades específicas. Seja qual for
a sua atividade comercial, o líquido a bombear
e suas necessidades operacionais, oferecemos
a solução ideal para o uso que você precise e,
assim, garantimos as mais eficientes soluções em
bombeamento para o seu negócio.
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WANGEN PUMPEN

Áreas de aplicação das nossas bombas
Com produtos de estrutura modular, a WANGEN PUMPEN cobre todas as áreas de aplicação e setores
da indústria. A tabela abaixo apresenta uma visão geral dos nossos grupos de produtos e suas áreas de
aplicação. Se a sua área específica não estiver contemplada aqui, tenha a certeza de que nós também
teremos uma solução, ou a desenvolvemos de maneira personalizada em estreita colaboração com você.

Bombas higiênicas
Grupos de
produtos

Aplicações

Bombas
Bombas
de parafuso de cavidade
duplo
progressiva

Bombas industriais

Módulos

Bombas
de sucção

Bombas helicoidais com
tremonha
especiais

Bombas helicoidais com
tremonha
padrão

Bombas helicoidais com
tremonha de
alto desempenho

Bombas
PTO

Bombas
submersíveis

Separador/
triturador de
resíduos

Twin NG
VarioTwin NG

KL-SL
KB-SL
KL-TL
HYLINE
KL-RL /
-RF
MX

KL-S
KB22S
Xpress
BIO-FEED

BIO-MIX

KL-R

KL-RÜ
KL-RQ
KL-RS
KL-R Triplex

A
GL-F
GL-S

KL-T

X-UNIT
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Bombas higiênicas

Bombas de parafuso duplo

WANGEN Twin NG, a nova geração
*)

Para o bombeamento higiênico e eficiente de
até 30 bar de alimentos líquidos e pastosos
com viscosidades de até 1.000.000 mPa.s.
Uma categoria higiênica própria: a nova
geração da WANGEN Twin NG combina um
exclusivo design higiênico com versáteis
propriedades

de

bombeamento.

Essa

estrutura especial confere à WANGEN Twin
NG níveis extremamente baixos de poluição,

Série WANGEN Twin NG
104 com carcaça de aço
inoxidável

possibilitando uma limpeza excepcional e
rápida (rápida limpeza das mãos, excelente limpeza
CIP, praticamente sem desgaste). Outra grande
vantagem é que se pode fazer o bombeamento e
limpeza CIP com uma única bomba.
Grande facilidade de manutenção:

• Mudança do fuso sem ressincronização dos
eixos do fuso através da tecnologia fastX-change®,

desenvolvida

pela

Versão com
carcaça de ferro
fundido padrão

WANGEN

PUMPEN.

• A troca do vedante é rápida e fácil, graças à
estrutura em cartuchos.

• Alinhamento do acoplamento através da carcaça
flangeada autocentrante (lanterna disponível
opcionalmente). Portanto, não é necessário
realinhar o acoplamento, por exemplo após os
trabalhos de manutenção.
A série WANGEN Twin NG está disponível nos
tamanhos 70, 104, 130 e 180.

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200
200

300

400

500

600

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30
30

40

50

3A aplica-se à série WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
EHEDG aplica-se à série WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.
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*)

Vista lateral

Bombas higiênicas

Bombas de parafuso duplo

WANGEN VarioTwin NG
Para o bombeamento higiênico e cuidadoso
de

alimentos

altamente

viscosos

com

viscosidades de até 3.000.000 mPa.s.
Sistema de bombeamento da WANGEN
Twin NG: graças à alimentação forçada
do

líquido

bombeado

através

do

parafuso de alimentação da bomba, a
VarioTwin NG é a unidade de alimentação
ideal para o bombeamento de líquidos
altamente viscosos e não fluidos para as
séries 104 e 130 da WANGEN Twin NG.
Para equilibrar grandes oscilações, o parafuso
„sem fim“ usado nas bombas VarioTwin NG garante
um grande amortecimento durante a entrada do
líquido. O excesso de líquido é bombeado da seção
frontal do parafuso através da cavidade axial do
parafuso para a seção traseira e, assim, equilibra
o volume de bombeamento em caso de entrada de
líquido temporariamente baixa,
garantindo

um

enchimento

uniforme

durante

o processo de bombeamento em todos os

Vista lateral

momentos.
O complemento higiênico e patenteado para a
bomba de parafuso duplo WANGEN Twin NG.

Vazão máx. (m3/h):
0
10

100

200

300

400

500

600

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50

25

Parafuso „sem fim“ nas bombas higiênicas WANGEN VarioTwin NG

O N E ST EP A H E A D
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Bombas higiênicas

Bombas de cavidade progressiva

Bombas de sucção
KL-SL, KL-TL, HYLINE, KB-SL, MX
Para processos de bombeamento higiênico
com líquidos de baixa a alta viscosidade.
As bombas da série KL-SL destacam-se devido à
sua fácil limpeza e design de baixo espaço morto.
Podem ser operadas em modo de aquecimento ou

Série
KL-SL,
com chapa de base

resfriamento.
Outras características de qualidade são o sistema
CIP (cleaning in place), bombeamento contínuo
e baixa pulsação, independente da pressão e
viscosidade.
A bomba de cavidade progressiva WANGEN KL-TL/
KB-TL é adequada como bomba submersível para

Série
KL-TL

bombear líquidos de contêiners e reservatórios. Os
líquidos são bombeados sem danos ao produto e
sem comprometer a estrutura e qualidade.
A WANGEN HYLINE possui uma junta articulada
com diâmetro similar, de modo que não é possível a
ocorrência de sedimentação do líquido. Dimensões

Série
HYLINE

compactas, ideais para dosagem. Grande seleção de
unidades de vedação.
As séries KB20SL, KL30SL e KL50SL estão
disponíveis na versão „higiênica“, certificada pelo
Grupo Europeu de Engenharia e Design Higiênico
(EHEDG). A KB-SL está opcionalmente disponível
com uma ou duas conexões de limpeza com

Série
KB-SL

inclinação tangencial.
A série WANGEN MX oferece a tecnologia EvenWall®
e uma enorme facilidade de limpeza e manutenção.
Também disponível como bomba helicoidal com
tremonha.
Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

260

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Série
MX

Bombas higiênicas

Bombas de cavidade progressiva

Bombas helicoidais com tremonha
KL-RL, KL-RF
Bombeamento

higiênico

e

cuidadoso

de

alimentos líquidos e sólidos com viscosidades de
até 1.000.000 mPa.s.
As bombas higiênicas de cavidade progressiva
bombeiam e dosificam especialmente bem os
produtos das indústrias alimentícia, farmacêutica

Série
KL-RL,
com chapa de base

e cosmética. Sua gama de aplicações inclui desde
líquidos viscosos e não fluidos até produtos sólidos,
homogêneos ou com partículas, frágeis ou sensíveis
ao corte.
Uma grande passagem esférica livre e as baixas
velocidades dessas bombas garantem que os
produtos frágeis sejam bombeados de maneira
particularmente cuidadosa.
As

bombas

da

série

KL-RL

permitem

um

bombeamento do líquido quase sem pulsações.
Apesar da sua construção compacta, a grande

Série
KL-RF,
com chapa de base

tremonha com transportador helicoidal tem espaços
mortos mínimos devido ao design especial e evita
zonas de estagnação. Aquecimento ou resfriamento
opcional.
As bombas da série KL-RF têm uma abertura para
inspeção, uma vedação mecânica que não necessita
manutenção, independente da direção de rotação, e
o bocal de descarga é autodrenante.
Aquecimento ou resfriamento opcional.

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

65

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas de sucção KL-S, KB-S, KB22S
Bombeia com segurança líquidos altamente
viscosos de até 200.000 mPa.s
Nossas bombas de sucção são usadas em inúmeras

Série KL-S;
versão de aço
inoxidável

indústrias, como produção de biogás, construção
naval e de máquinas, indústrias de papel e química
e tecnologia de águas residuais. Várias versões
e tamanhos, bem como uma estrutura modular,
garantem que cada cliente disponha de uma solução
de bombeamento personalizada e adaptada à suas

Série KL-S;
Versão de ferro
fundido

necessidades.
As bombas de cavidade progressiva da série KL-S
fazem pare da nossa linha de produtos básicos,

KB-S

e são usadas para bombear todos os líquidos
autoescoantes, líquidos de baixa a alta viscosidade,
assim como líquidos com partículas sólidas.
Disponível com o sistema patenteado de troca
rápida X-LIFT.
A bomba de cavidade progressiva KB-S, ao

KB20S GG

contrário da série KL, tem uma carcaça em bloco e
é montada diretamente no sistema de acionamento.
Devido a essa forma compacta, a série KB-S tem
uma estrutura concisa e vantajosa.
KB22S

A KB22S foi desenvolvida especialmente para
operações de dosagem. Possui uma junta articulada
de longa duração, sem desgaste e sem manutenção.
Sua carcaça está disponível em plástico ou ferro
fundido.
Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600
560

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Junta cardan em KL-S

Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bomba de sucção
WANGEN Xpress com X-LIFT
Bombeamento de lodo de depuração e líquidos
de baixa viscosidade com baixo teor de sólidos
de até 8% de forma confiável.
A bomba permanece no equipamento, reduzindo

Série Xpress 64

assim enormemente o tempo de montagem em
comparação com as bombas convencionais.
O sistema de troca rápida X-LIFT, desenvolvido
pela WANGEN PUMPEN, permite o bombeamento
confiável do líquido, bem como a rápida troca
dos rotores e estatores. Dado que não são
necessários cortes adicionais e arriscados na
carcaça, mantém-se a estanqueidade e, portanto,

Vista interior
corte transversal

a confiabilidade da bomba. Graças à sua
construção em bloco, é extremamente compacta.
A remoção do bocal de descarga garante que os
clientes da WANGEN usufruam com exclusividade
das vantagens do sistema de troca rápida
X-LIFT e, portanto, da melhor solução disponível
atualmente no mercado.
Vista com o sistema
de troca rápida X-LIFT aberto

Série Xpress 48
na chapa de base

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

56

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50

6
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bomba de sucção
KL-R BIO-FEED com X-LIFT
Combina a entrada do líquido com a tecnologia
de parafusos diretamente no dosador de
sólidos. Para usinas de biogás e estações de
tratamento de águas residuais.
A

WANGEN

BIO-FEED,

desenvolvida

pela

WANGEN
BIO-FEED

WANGEN PUMPEN, é especialmente projetada
para equipamentos que pretendem combinar a
tecnologia de parafusos existente no dosador de
sólidos com a entrada de líquidos.
Com

um

parafuso

fresador

especialmente

desenvolvido, você pode misturar os sólidos a
serem introduzidos com o líquido bombeado
separadamente

e

bombeá-los

aos

tanques

Vista da parte
superior

desejados. Ao apertar a conexão parafusada,
a WANGEN BIO-FEED torna-se uma potente
bomba de sucção, que pode ser utilizada como
uma bomba central na sua usina de biogás.
A substituição de peças de desgaste é possível
graças ao uso do inovador sistema de troca rápida

Vista lateral com o sistema
de troca rápida X-LIFT aberto

X-LIFT, em poucos passos e sem desmontar a
bomba do sistema de tubulação.

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

50

Pressão diferencial (bar):
0

10
6

14

20

30

40

50

WANGEN BIO-FEED no sistema de tubulação

Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas helicoidais com tremonha
KL-R BIO-MIX
Introdução eficiente de substratos sólidos de
fermentação com um teor de matéria seca de
até 45% em usinas de biogás.
As

bombas

WANGEN

KL-R

BIO-MIX

foram

integradas ao processo de geração de energia

Série
KL65R BIO-MIX

há muitos anos, e vêm sendo continuamente
aperfeiçoadas e otimizadas desde então. São
adequadas para o bombeamento de silagem de
milho, de capim, GPS, estrume sólido, excrementos
de

aves,

resíduos

e

cofermentos,

que

são

misturados com o líquido na bomba.
Seu consistente princípio modular permite alta

Vista lateral

flexibilidade, baixo estoque de peças de reposição e
também baixos tempos de inatividade na realização
de reparações.
A tremonha da KL-R BIO-MIX está disponível
em vários tamanhos e com proteção adicional
contra desgaste. Pode-se constatar a facilidade
de

manutenção,

entre

outros

aspectos,

nas

Vista da parte
superior

grandes aberturas para limpeza e pelo sistema de
troca rápida X-LIFT desenvolvido pela WANGEN
PUMPEN, equipado por padrão na WANGEN BIOMIX.

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

150

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50

O sistema de troca rápida X-LIFT foi desenvolvido pela
WANGEN PUMPEN para a fácil substituição de peças de
desgaste sem desmontar a bomba do sistema de tubulação.
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas helicoidais
com tremonha KL-R
Bombeamento confiável de lodos e pastas
sólidas com um teor de matéria seca de até 45%.
Se você quiser bombear lodos ou pastas sólidas
que já não são autoescoantes, as bombas de
deslocamento

positivo

autoaspirantes,

como

bombas de sucção ou bombas rotativas, atingem

Série KL50R,
versão em aço,
com chapa de base

seu limite. O líquido simplesmente não alcança a
unidade de bombeamento e a bomba opera seca.
Nesse caso utilizam-se as nossas bombas de
cavidade progressiva da série KL-R, equipadas com
tremonha e parafuso de alimentação, o que garante
a entrada ativa e contínua do produto no interior da
bomba. Desse modo, mesmo produtos altamente

Vista da parte
superior

viscosos e lodos desaguados ainda podem ser
bombeados com segurança.
As bombas KL-R estão disponíveis em uma ampla
gama de configurações para o bombeamento
orientado à demanda de produtos de tratamento de
águas residuais e resíduos, bem como agricultura e
indústria.
Série KL50R,
versão em aço
inoxidável
sem chapa de base

Vista lateral

Vazão máx. (m /h):
3

0

100

200

300

400

500

600

160

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas helicoidais
com tremonha de altodesempenho
KL-RÜ, KL-RQ, KL-RS, KL-R Triplex
Bombeamento confiável de lodo desidratado
com um teor de matéria seca de até 45%.
As bombas helicoidais com tremonha de alto
desempenho da WANGEN sempre são utilizadas
quando

é

necessário

bombear

Série KL-RÜ,
com chapa de base

materiais

extremamente secos ou grumosos.
A bomba WANGEN KL-RQ possui um dispositivo
de alimentação transversal para refração de ponte
integrada e um tanque de armazenamento para
alimentação contínua. Foi desenvolvida para o
bombeamento de lodo desidratado com um elevado
teor de matéria seca (ST) de 15% a 45%.

Série KL-RQ

A KL-R Triplex possui um grande volume de buffer
integrado de até 10 m³ para o bombeamento com
alimentação descontínua de lodo, impedindo a
formação de pontes durante a entrada do líquido
bombeado.
A bomba WANGEN KL-RS é uma bomba de silos
com tremonha para bombeamento e dosagem de

Série
KL-R Triplex

lodos de depuração com um teor de matéria seca
(TS) de 15% a 45%. Essas propriedades fazem das
bombas de descarga de silos KL-RS uma unidade
central indispensável nas modernas estações de
tratamento de águas residuais.
Série KL-RS

Vazão máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

150

Pressão diferencial (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas PTO A, GL-S, GL-F
Bombeamento confiável de materiais agrícolas
com um teor de matéria seca de até 15%.
As bombas PTO WANGEN foram desenvolvidas
especialmente

para

a

agricultura,

sendo

Série A

utilizadas para carregar ou descarregar tanques
de adubo líquido, distribuir esterco através de
um sistema de tubulação ou bombear rações
líquidas.
Nossas bombas PTO têm um eixo livre e,
portanto, podem ser acionadas diretamente por
um veículo – por exemplo, um trator. Isso permite

Série GL-S

que o agricultor realize todos os processos de
bombeamento independentemente da fonte
de alimentação da fazenda e do campo. O
alto poder de sucção garante o esvaziamento
efetivo do poço.
Graças à sua estrutura robusta, essas bombas
de cavidade progressiva não são sensíveis a

Série GL-F

resíduos e garantem uma operação sem falhas.

GL-F com armadilha
de pedra, vista lateral
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Bombas industriais

Bombas de cavidade progressiva

Bombas submersíveis KL-T / KB-T
Bombeia

líquidos

altamente

viscosos

de

reservatórios e contêiners com segurança.
Para viscosidades até 200.000 mPa.s e um teor

Vista lateral,
suspensa
verticalmente

de matéria seca de até 16%.
A bomba de cavidade progressiva WANGEN
KL-T é adequada como bomba submersível para
bombear líquidos de contêiners e reservatórios. Os
líquidos – que podem ser tanto fluidos, abrasivos,
grumosos, pegajosos ou altamente viscosos –
são bombeados sem danos ao produto e sem

Série KL50T,
versão em aço

comprometer a estrutura e qualidade.
Suas juntas articuladas com diâmetro constante
garantem uma vazão constante. A série WANGEN
KL-T também é caracterizada por não ser sensível
a resíduos e requer, devido à sua estrutura vertical,
pouco espaço. Outras vantagens:
Alta precisão de dosagem, mesmo em baixas
velocidades, alto poder de sucção (autoaspirante)

Vista da conexão
de saída, suspensa
verticalmente

e bombeamento contínuo e baixa pulsação,
independente da pressão e viscosidade.
A KB20TL está disponível como uma estrutura em
blocos (sem imagem) em uma versão higiênica,
com pedestal de rolamento KL30TL (consulte a
página 8).
É possível personalizar a configuração e o
comprimento da bomba de acordo com as suas
necessidades.

Série KL50T,
versão em aço
inoxidável
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Módulos

Sistemas modulares para a separação e trituração de resíduos

WANGEN X-UNIT

Sistema completo para a separação e trituração
de resíduos.
A WANGEN X-UNIT é usada sempre que for
necessário separar resíduos e impurezas dos
líquidos bombeados e triturá-los, em:

•
•
•
•

Usinas de biogás
Reciclagem de resíduos orgânicos
Utilização de celeiros em tecnologia agrícola
Construção de veículos com tecnologia
de esterco

•

Estações municipais de tratamento
de águas residuais

Construção modular
A WANGEN X-UNIT é composta pelos dois módulos
X-TRACT e X-CUT. Ambos os componentes estão
disponíveis por separado e como uma unidade
X-UNIT perfeitamente coordenada.
Maior segurança do processo
com a remoção de resíduos e impurezas que
danificam o equipamento,
por meio do separador
X-TRACT e o triturador
X-CUT. Trituração do
líquido bombeado mediante
perfeita adaptação da
unidade de trituração ao líquido.
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Módulos

Componentes individuais da X-UNIT

X-TRACT
WANGEN X-TRACT é um módulo para a separação
de resíduos do líquido bombeado, para a proteção
dos equipamentos e bombas.
Especialmente em usinas de biogás e tecnologia
agrícola, removem-se pedras, madeira, peças
metálicas ou outros resíduos do líquido bombeado,
para garantir uma operação sem falhas e desgaste
do equipamento.

WANGEN X-TRACT

X-CUT
WANGEN X-CUT é um módulo para triturar resíduos
do líquido bombeado. A unidade de trituração pode
ser perfeitamente adaptada ao líquido bombeado
através de modificações simples. Como resultado,
evitam-se por exemplo obstruções ou bloqueios
similares no sistema, bem como desgaste, tempo de
inatividade e danos devido à trituração de resíduos
devido ao seu tamanho e comprimento sucintos.

•

Vedação para serviço pesado, com função de
refrigeração e lubrificação especialmente desenvolvida para velocidades e pressões extremamente altas (até 6 bar de pressão média).

•

Triturador de alto desempenho com ferramenta
de corte rotativa. Velocidades com conversor
de frequência até 3.000 min-1 permitem uma
taxa de digestão muito alta do substrato.

WANGEN X-CUT

O N E ST EP A H E A D
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Foco na prática:

Capacitação e treinamento
Aproveite a nossa experiência e conhecimentos nos
cursos de treinamento que oferecemos. Nossas
sessões orientadas para a aplicação prática
incluem dicas profissionais, bem como troca de
experiências e workshops. Tanto em palestras
intersetoriais

ou

treinamentos

relacionados

a

produtos, nas instalações do cliente ou nas nossas,
compartilhamos, complementamos e aprofundamos
conhecimentos.

Indicamos o caminho:

Assessoria especializada
Desde a escolha do produto nas áreas de aplicação
até a instalação, Nossa equipe de especialistas o
auxiliará do princípio ao fim com foco na prática,
compartilhando anos de experiência com o propósito
de garantir as melhores soluções para a operação
duradoura e sem falhas das nossas bombas.
Aconselhamos você na busca de
soluções para novas operações de
transporte ou bombeamento,
se precisar trabalhar com
líquidos difíceis ou se sua
bomba tiver que enfrentar
desafios

especialmente

grandes. Somos uma empresa
qualificada, orientada a metas e
a soluções.
Fale conosco! Apoiaremos você com nossa
ampla gama de serviços de consultoria.
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Competência e confiabilidade:

Assistência técnica
As inspeções e manutenção regulares realizadas
pela nossa competente equipe técnica que está
disponível 24 horas aumentam a segurança e
confiabilidade da bomba e, portanto, reduzem seus
custos operacionais. Reparamos as bombas que
fabricamos, diretamente nas instalações do cliente
ou nas nossas oficinas.

Com a exclusividade da WANGEN PUMPEN:

Peças de reposição originais
Com as peças de reposição originais da WANGEN
PUMPEN, garantimos a rápida recuperação do
desempenho das nossas bombas por completo.
Graças a décadas de experiência que temos como
fabricantes, você obtém produtos de primeira
qualidade, garantindo assim uma longa vida
útil para sua bomba, pois também fabricamos
peças de reposição de acordo com os nossos
altos padrões de produção e utilizamos
somente materiais originais.

Profissionalismo e qualificação:

Colocação em funcionamento,
manutenção e reparação
Oferecemos suporte profissional para a instalação
profissional da sua nova bomba. Nossos clientes
são parceiros que podem confiar em nós e, claro,
nas nossas bombas. Assim como, sem dúvida, nos
nossos trabalhos de manutenção e reparação.

O N E ST EP A H E A D
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A WANGEN PUMPEN é certificada pelas seguintes normas:
ISO 9001 (Gestão da Qualidade)
TÜV NORD CERT
GmbH

00

90

01/

14001

/4

5

Nr. ED505

ISO 45001 (Saúde e Segurança Ocupacional)

1

IS O

ISO 14001 (Gestão Ambiental)

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Assessoria técnica:		+49 7522 997-0

Germany

Central de atendimento: +49 7522 997-997

www.wangen.com

Peças de reposição:		+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group
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