Atlas Copco Čerpadla řady WEDA
Čerpadla pro profesionály

Čerpadla a příslušenství řady WEDA dodávaná společností Atlas Copco jsou
konstruována tak, aby vyhověla náročným požadavkům širokého rozsahu
aplikací. Naše výrobky jsou používány v celosvětovém měřítku v lehkém
průmyslu, stavebnictví a také důlním průmyslu. Jsou oceňovány pro svoji
výkonnost, spolehlivost a snadné použití.
Své zkušenosti v oborech výroby a údržby čerpadel shromažďujeme již
50 let. Vybudovali jsme mezinárodní síť distributorů, kteří vám nabídnou
zaručenou kvalitu a služby bez ohledu na místo, ve kterém působíte.

Vyrobena tak, aby vydržela
Čerpadla řady WEDA se vyrábějí z materiálů a komponent určených
pro nejnáročnější aplikace.

Snadné použití
Díky kombinaci hliníkové skříně a kompaktních konstrukčních rozměrů
jsou čerpadla řady WEDA lehká a snadno ovladatelná.

Minimální časová náročnost údržby
Jedinečné konstrukční provedení systému těsnění umožňuje provádění
účinné údržby přímo v místě instalace v průběhu několika minut.
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Umožníme vám vybrat si správné čerpadlo
Přehled čerpadel řady WEDA
WP 300 WEDA 10

WEDA 30

WEDA 40

WEDA 50

WEDA 60

WEDA 70

WEDA 90

WEDA 100

WEDA 60S

Kalové čerpadlo
• 275 l/min
• 11 m
• 0,8 kW
• 12,5 kg
• Výstupní
hrdlo 2”

• 600 l/min
• 15 m
• 1 kW
• 12,5 kg
• Výstupní
hrdlo 2”

• 800/1500 l/min
• 24 m
• 2 kW
• 20 kg
• Výstupní
hrdlo 3”

• 1500 l/min
• 21 m
• 3 kW
• 25 kg
• Výstupní
hrdlo 3”

• 1200/2900 l/min
• 24 m
• 7,5 kW
• 55/63 kg
• Výstupní
hrdlo 3”/4”

• 1350/4700 l/min
• 34/80 m
• 11,8 kW
• 95 kg
• Výstupní
hrdlo 4”/6”

• 1700/6200 l/min
• 45/84 m
• 26,5 kW
• 180 kg
• Výstupní
hrdlo 4”/6”

• 20200 l/min
• 38 m
• 54 kW
• 510 kg
• Výstupní
hrdlo 10”

• 950 l/min
• 21 m
• 7,5 kW
• 65 kg
• Výstupní
hrdlo 4”

Zobrazené křivky představují pouze přehled výkonových charakteristik a vyjadřují pouze max. průtoky a výtlačné
výšky čerpadel řady WEDA.
Při výběru čerpadel, prosím, postupujte s odkazem na skutečné individuální výkonové křivky uvedené v listech
s technickými údaji čerpadel řady WEDA, které jsou k dispozici na stránkách www.atlascopco.com/portablepower.
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Čerpadla pro profesionály

Jedinečné konstrukční provedení systému těsnění

Čerpadla řady WEDA jsou vyrobena tak, aby zaručovala dlouhou
životnost. Díky svému systému těsnění a modulární konstrukci patří
mezi čerpadla s nejpříznivějším poměrem ceny a výkonu na trhu. Jejich
montáž provádějí kvalifikovaní mechanici a jejich součásti se vyrábějí
z materiálů nejvyšší kvality. Čerpadla řady WEDA, která se snadno
používají i udržují, jsou příslibem optimálního výkonu.

Výměnu těsnění, oběžných kol a dalších součástí lze provádět v průběhu
pouhých několika minut. Výměnné modulární těsnicí vložky čerpadel
řady WEDA obsahují potřebná ložiska, mazivo a další součásti.
Optimálním řešením pro údržbu větších čerpadel je systém těsnění
WEDA ISP (Instant Service Pac).

Modulární konstrukce
 Modulární konstrukce
 ISO 9001 a 14001
• Nastavitelná pryžová rozváděcí kola odolná proti opotřebení
• Oběžná kola z kalené oceli s vysokým obsahem chrómu (55 HRC)

 Mechanická těsnění z karbidu křemíku
 Shodná těsnění jsou použitelná
pro několik typů čerpadel řady WEDA
• Systém těsnění Instant Service Pac (ISP) pro větší čerpadla
• Systém těsnění s kompenzací tlaku u větších čerpadel

Obrobené drážky usnadňují vzájemnou demontáž různých součástí
každého čerpadla. Všechny používané šrouby a matice z nerezavějící
oceli mají stejnou velikost. To umožňuje efektivní použití jednoho
nástroje k provedení celé montážní operace.

 Vestavěná ochrana spouštěče a motoru
 Volitelná automatická regulace hladiny
• K dispozici jsou provedení s epoxidovým a protikorozním nátěrem
pro speciální účely
• Všechna čerpadla jsou opatřena ochrannými zinkovými anodami
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• 1000/3000 l/min
• 18/53 m
• 4,7/5,4 kW
• 55/63 kg
• Výstupní
hrdlo 3”/4”

www.atlascopco.cz
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