
WANGEN Xpress 48, 64, 78, 94
Bomba de cavidade progressiva

A bomba para líquidos de baixa 
viscosidade, com a (R)evolução 
na tecnologia de bombas:
o sistema de troca rápida X-LIFT.
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Além da função de transporte propriamente dita, a série Xpress também atende importantes aspectos de 

serviço como, p.ex., facilidade de manutenção e alta disponibilidade de produtos e peças de reposição. 

Os quatro tamanhos de bomba cobrem um grande espectro de desempenho até 102 m³/h. Um elevado 

nível de equipamento já nas versões padrão, cobre uma ampla gama de diferentes requisitos com a 

mesma versão de bombas. Conseguimos isto através de uma solução geral típica da WANGEN sem 

concessões.

O sistema de troca rápida X-LIFT, desenvolvido 

pela WANGEN PUMPEN, permite o bombeamento 

confiável dos líquidos, bem como a rápida troca de 

rotor e estator.

Visto que não são necessários cortes adicionais e 

arriscados na carcaça, mantém-se a estanqueidade 

e também a confiabilidade da bomba. Graças 

à construção em bloco, ela é extremamente 

compacta e, já em sua versão padrão, oferece um 

monitoramento de funcionamento a seco. Uma 

solução inteligente que corresponde aos elevados 

padrões da WANGEN PUMPEN.

Destaques técnicos:

Débito máx. 102 m3/h

Temperatura máx. do líquido bombeado +60 °C

Pressão diferencial máx. 6 bar

Viscosidade até 20.000 mPa·s

Teor de matéria seca (TS) até 8%

Monitoramento de funcionamento 

a seco PT100

WANGEN Xpress
Bomba de cavidade progressiva
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Com a bomba de cavidade progressiva WANGEN 

Xpress normalmente são transportados os seguintes 

líquidos:

Líquidos bombeados
Aplicações

• Água não tratada

• Lodo fino, em excesso e digerido

• Soluções polímeras, leite de cal

• Efluentes de pH neutro domésticos e industriais

• Soluções leves de sulfato de alumínio e de ferro

• Chorume, massa recirculada, resíduos de 

fermentação

• Dispersões para colas ou lodos galvânicos

• Suspensões de amido, adesivos, resinas ou lodos 

de pigmento

• Água de porão

• Fibras secundárias

• Bentonita e lodos de lavagem

• Emulsões de óleo e de betume

• Água de prensa do separador

• Água de limpeza ou de lavagem da produção 

agrícola

• Água de limpeza da sala de ordenha

• Lodos de flotação

• Separações de gordura

• Lubrificantes e refrigerantes de pH neutro

• Aglutinantes da indústria madeireira
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Características construtivas
WANGEN Xpress

WANGEN Xpress 64

Eixo cardan e juntas 
articuladas robustas 

(Fig. sem colar)

Aberturas para inspeção para 
acesso fácil à área interna

Rotor e estator robusto 
em altíssima qualidade de 

produção própria

Bocal de descarga para troca 
rápida de rotor/estator

Auxílio de serviço:
Recesso octogonal na chapa 
de base para a fixação do 
estator na separação do rotor

A construção das nossas bombas mostra que estão configuradas de forma consistente no que se refere 

ao desempenho e confiabilidade. O eixo cardan típico para a WANGEN com fixação otimizada ao fluxo do 

colar NBR proporciona abrangentes reservas de força.

Vedação de eixos 
de fácil substituição 
quando necessário 

(ver a página 7)

Cobertura do eixo cardan 
com colar NBR 

(vista como modelo de corte)



ONE STEP AHEAD 5

Substituição das peças de desgaste em poucos passos, sem desmontagem da bomba do sistema de 

tubulação. A WANGEN Xpress vence este desafio, mesmo em espaços apertados, graças ao Service in 

Place.

Patenteada
Facilidade de manutenção

Através do sistema de troca rápida X-LIFT inovador 

e patenteado da WANGEN PUMPEN a carcaça de 

sucção permanece na tubulação, bem como as tu-

bulações são mantidas no lugar. Isso facilita o tra-

balho também em locais de difícil acesso.

A divisão do bocal de descarga garante que os cli-

entes da WANGEN usufruam com exclusividade das 

vantagens do sistema de troca rápida XLIFT.

Uma vez que a solução WANGEN não necessita de 

cortes na carcaça ou vedações adicionais e, conse-

quentemente, outros componentes como vedações, 

a estabilidade e segurança é mantida em sua totali-

dade sem prejuízo à segurança de operação. Assim 

não ocorrem paradas devido a vazamentos.
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O novo sistema de troca rápida WANGEN X-LIFT 

permite a desinstalação do rotor e estator inclusive 

de toda a unidade de tração (eixo cardan e juntas 

articuladas) em apenas 4 passos.

A bomba permanece no equipamento, reduzindo 

assim enormemente o tempo de montagem em 

comparação com as bombas convencionais. Uma 

vantagem adicional do sistema de troca rápida 

X-LIFT na WANGEN Xpress é que o procedimento 

normalmente pode ser executado por apenas 

uma pessoa.

A troca da unidade de tração completa na 

WANGEN Xpress pode ser realizada de forma 

rápida e sem esforço com apenas 4 ferramentas 

padrão.

Vantagens

Desinstalação do rotor/estator 
em apenas 4 passos

Passo 1: Soltar as barras de tração do lado do bocal de descarga 
e empurrá-las para trás, retirar o bocal de descarga para cima.

Passo 2: Soltar os parafusos de fechamento e remover os 
parafusos de conexão.

Passo 3: Mover o estator e o rotor, inclusive eixo cardan, para fren-
te, bascular para cima e puxar para fora da carcaça da bomba.

Passo 4: Remover o estator do rotor. Pronto.São necessárias apenas 4 ferramentas padrão para a troca
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Substituição rápida da vedação de eixo
Vantagens

Também na área da substituição das vedações de 

eixo os desenvolvedores da WANGEN PUMPEN 

conseguiram aumentar a facilidade de serviço com 

a série Xpress. Pois na substituição de peças de 

desgaste é muito importante colocar os pontos de 

separação dos módulos na bomba de tal forma que 

as peças substituíveis sejam mais acessíveis em 

caso de necessidade. Isso evita a desmontagem 

de elementos irrelevantes, reduzindo assim o 

tempo parado do equipamento.

Por isso, a substituição da vedação do eixo principal 

na WANGEN Xpress ocorre em poucos passos. 

Pois a remoção do sistema de acionamento da 

carcaça e o desacoplamento da unidade de tração 

já libera a vedação do eixo principal, que então 

pode ser trocada sem problemas.

Como na substituição do rotor/estator, a 

substituição da vedação do eixo principal pode 

ocorrer mantendo-se na bomba no sistema. Assim 

está assegurado que estes trabalhos podem ser 

realizados a qualquer hora sem custos adicionais. 

Também para este procedimento são necessárias 

apenas ferramentas convencionais.

Vedação do eixo principal na bomba

Remover o sistema de acionamento

Desinstalar a unidade de vedação usada

Instalar a unidade de vedação nova
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Fornecimento Xpress dentro de 1 semana
Vantagens

O nome Xpress é sinônimo de troca rápida e 

confortável de componentes, mas também é 

vantajoso para outra vantagem evidente:

O fornecimento das bombas da linha de produtos 

Xpress no prazo de uma semana.

Isso é possível em virtude dos componentes 

individuais pré-fabricados em estoque, bem como 

o princípio modular comprovado e amadurecido 

da WANGEN PUMPEN, que foi expandido 

sistematicamente para a linha de produtos Xpress. 

Assim os nossos desenvolvedores conseguiram 

cobrir todas as áreas de utilização com um baixo 

número de variantes de produtos, entre outros, 

através de elementos individuais multifuncionais. 

Os consequentes tempos de parada reduzidos 

tornam a Xpress também mais econômica.

Peças de reposição

Com as peças de reposição originais da 

WANGEN PUMPEN, garantimos a 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 a sua bomba.
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Opções e acessórios
Dados técnicos

Oferecemos uma ampla seleção de acessórios 

idealmente harmonizados ao nosso sortimento de 

produtos para a complementação ou adaptação 

ideal às suas necessidades individuais. Assim você 

compor soluções sob medida. Também aqui tere-

mos satisfação em lhe assessorar, pois natural-

mente também são possíveis soluções especiais.

• Versão ATEX disponível

• Chapa de base reequipável

• Pacote de vedações de eixo especiais, LWD  

ou vedação mecânica encapsulada reequipável

• PT100 medição de temperatura reequipável  

no estator

Baixos custos de ciclo de vida
Vantagens

Na aquisição de uma bomba recomenda-se, além 

dos custos de aquisição, observar também os cus-

tos operacionais. Pois os custos de manutenção, 

custos de paradas de produção e custos de ener-

gia têm uma considerável parcela de custos gerais 

em bombas durante o seu ciclo de vida. 

Aqui existe uma vantagem determinante da nossa 

filosofia: para manter os custos gerais o mais baixo 

possível durante todo o ciclo de vida da bomba, a 

frequência de manutenção é restringida a um mí-

nimo. Nós alcançamos isto através da construção 

robusta das nossas bombas, da alta qualidade das 

peças de desgaste e da execução com baixo des-

gaste de cada bomba.

A isto se acrescentam os nossos acionamentos fei-

tos sob medida e de eficiência energética para a 

área de aplicação e a série Xpress, que já atendem 

a norma IE3 para o design ambientalmente amigá-

vel de motores elétricos.

Vedação mecânica duplaVedação mecânica com fole Caixa de empanqueVedação mecânica 
encapsulada
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Versões e materiais
Dados técnicos

Para assegurar a máxima segurança de operação, 

a WANGEN PUMPEN utiliza somente os melhores 

materiais e substâncias para a respectiva finalidade. 

Nossa experiência de muitos anos no bombeamento 

dos mais diferentes líquidos assegura um design 

que atende os requisitos modernos.

• Carcaça, flange de pressão e de sucção: ferro 

fundido

• Junta: junta cardan em aço

• Vedações: vedações mecânicas de atuação 

simples em versão de fole ou encapsulada, 

caixas de empanque, cartucho LWD (somente 

Xpress 78 e 94)

• Estator: diversos materiais NBR

• Rotor: aço temperado, cromo ST, cromo VA

• „Sistema de acionamento: motoredutores nos 

seguintes níveis de desempenho: 

Para Xpress 48: 1,5 kW, 2,2 kW e 3,0 kW. 

Para Xpress 64: 4,0 kW, 5,5 kW e 7,5 kW. 

Para Xpress 78: 7,5 kW. 

Para Xpress 94: 15,0 kW.“

• Sentido de transporte selecionável

Tamanho 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

Dimensões principais em mm
a

b c

d
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Datos de desempeño de WANGEN Xpress
Datos técnicos

de lado

de cima

Tamanho Máxima passagem 
esférica livre (mm)

Débito (m3/h) 
a 300 rpm*

Pressão diferencial 
máxima (bar)

48 38 até  12 6

64 51 até  36 6

78 61 até  61 6

94 73 até  102 6

WANGEN Xpress 48 
em chapa de base

WANGEN Xpress 64

WANGEN Xpress 94

* Rotação em operação FU
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Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgäu

Germany

www.wangen.com

Assessoria técnica: +49 7522 997-0

Service Hotline: +49 7522 997-997

Peças de reposição: +49 7522 997-896

A WANGEN PUMPEN é certificada pelas seguintes normas:

ISO 9001 (Gestão da qualidade)

ISO 14001 (Gestão ambiental)

ISO 45001 (Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional)

Part of the Atlas Copco Group
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