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Qmax 560 m3/h
Pmax 48 bar

Felhasználási terület
• festék- és lakkgyártás
• papíripar
• olajipar
• vegyipar
• szennyvízkezelés

Standard szivattyúk
KB-S 
Q    0-147 m3/h 
Pmax 48 bar, Szárazanyag tartalom max. 200000 mPas
• standard, kiváló ár/teljesítmény arányú önfelszívó szivattyú
• kompakt tervezés
• moduláris felépítés – rugalmas igazodás az igényekhez
• állandó sebesség a szívóházban – leülepedés, 
 lerakódások megelôzése
• alaplemezre vagy kerekekre szerelt változatok

KL-S  
Q    0-560 m3/h 
Pmax 48 bar, max. 200000 mPas
• alacsony életciklus költség
• kiváló teljesítmény nagy nyomás ellen is (6 ill. 12 bar)
• alkalmas abbrazív és szálas anyagok továbbítására is, 
 nem érzékeny idegen anyagokra
• könnyû karbantartás, kevés szükséges tartalék alkatrész

GL-S, GL-F  
Q    0-470 m3/h
Pmax 8 bar, Szárazanyag tartalom max. 15%
• könnyû csatlakozás a külsô meghajtásokhoz (tartálykocsi)
• hígtrágya szivattyúzás

Adagoló tölcséres szivattyúk
KL-R 
Q    0-150 m3/h
Pmax 40 bar
• nagy nyomású szivattyú hosszú csôvezetékekhez vagy 
 nagy emelômagasságra
• különbözô adagolótölcsér kialakításokkal

KL-RQ, KL-RUE 
Q    0-150 m3/h
Pmax 48 bar, szárazanyag tart.: max 45%

KL-RX  
Q    0-80 m3/h
Pmax 48 bar, Szárazanyag tartalom max. max 45%
• nagy puffertérfogatú változat, bolygatómûvel
• tölcsér térfogat max. 10m3

• alacsony víztartalmú iszapokhoz

KL-RS  
Q    0-150 m3/h
Pmax 48 bar, Szárazanyag tartalom max. max.45%
• siló aljára közvetlenül szerelhetô változat
• különbözô, igényekhez igazodó tölcsér méret
• tiltószelep karbantartáshoz, 
 rotor/stator cseréjéhez tele tartály esetén

WANGEN-BIO-MIX  
Q    30, 40, 50, 80, 150 m³/h
Pmax 4/6/8, 4/6/8, 4/6/8, 4/8 bar
• biogáz telepekre fejlesztett sorozat

Bemerülő szivattyú
KL-T 
Q    0-525 m3/h
Pmax 12 bar, Viszkozitás max. 200.000 mPas
• függôleges folyadékszint alá merülô sorozat

Higiénikus szivattyú
KB-SL Hygienic 
Q    0-147 m3/h
Pmax 48 bar, Viszkozitás max. 200.000 mPas
• EHDG bizonylat

KL-SL Hygienic  
Q    0-259 m3/h
Pmax 48 bar, Viszkozitás max. 200.000 mPas
• szárazon is járhat
• egy vagy két tangencionális tisztítócsonkkal
• SIP és CIP

KL-RL Hygienic  
• adagoló tölcséres változat

KL-RF Hygienic  
• adagoló tölcséres változat vaj, margarin, 
 jégkrém szivattyúzáshoz

EXCENTRIKUS CSIGASZIVATTYÚK
PC (Progressing Cavity Pumps)

Qmax 100 m3/h
Pmax 16 bar

Tulajdonságok
• EHEDG, 3-A bizonylat
• önfelszívó
• kis fenntartási költség
• kompakt forma nincsenek holt terek, vájatok
• moduláris tervezés, rugalmasság, kevés 
 alkatrész igény, gyors karbantarthatóság
• majdnem teljesen pulzáció-mentes 
 folyadékszállítás
• választható hûtô vagy fûtôköpeny
• választható alaplemezre szerelve vagy 
 hordozható kivitelben
• szárazon futhat

Következő anyagok szállítására kiváló
• alkohol, ízesítôk, adalékok, sör, krémek, fagylalt, festék, zsír, fasírt, 
folyékony cukor, gyümölcslé, zselé, élesztô, málna, méz, komló, joghurt, 
ragasztó, majonéz, mustár, paradicsompüré

Élelmiszeripari felhasználás
SIP + CIP 
• nagyon magas forgási sebesség tartomány miatt optimális lehet 
 a folyadék vagy a tisztítószer szállítás
• a magas forgási sebesség kiváló tisztító hatást eredményez
• a magas 16 bar-os nyomás segít kitisztítani a csöveket,    
 berendezéseket és a szerelvényeket
• ipari felhasználásra és tisztításra 
• könnyen szétszedhetô a tisztításhoz
• nagy felszívóképesség (NPSH < 2m)
• megfordítható a folyadéktovábbítás iránya
• kíméletes folyadéktovábbítás
• 60% gáz megengedett
• magas kopásállóság
• kevés tartalék alkatrész szám
• széles viszkozitás tartományban 
 használható
• alacsony pulzáció
• járhat szárazon (öblített tömítéssel)
• könnyen hozzáigazítható a szivattyúzandó 
 anyaghoz
• rövid szállítási határidô

Egyszerűen tisztítható
• nagyon magas forgási sebesség tartomány 
 miatt optimális lehet a folyadék vagy a tisztítószer szállítás
• a magas forgási sebesség kiváló tisztító  hatást eredményez
• a magas 16 bar-os nyomás segít kitisztítani a csöveket,
 berendezéseket és a szerelvényeket

IKER CSAVARSZIVATTYÚK
Wangen Twin Screw pump


