
Atlas Copco  WEDA-serien pumper
Pumper for proffer



WEDA-pumper og tilbehør fra Atlas Copco er utformet for å kunne 
brukes innen et stort utvalg av bruksområder. Produktene brukes i den 
lette industrien rundt om i hele verden og i bygge- og gruvedriftsindus-
trien. De er kjent for sin ytelse, pålitelighet og brukervennlighet.

Vi har femti års erfaring med utvikling og vedlikehold av pumper og et 
solid internasjonalt nettverk av distributører som kan tilby deg kvalitet 
og service uansett hvor du er. 

Bygget for å vare
WEDA-pumper er laget av materialer og komponenter som er utvi-
klet for tåle de aller tøffeste bruksforholdene. 

Brukervennlig
Kombinasjonen aluminiumshus og en kompakt utforming gjør at 
WEDA-pumpene veier lite og er letthåndterlige.

Minimal nedetid
Et unikt tetningssystem gjør det enkelt å effektivt utføre vedlike-
hold på stedet, i løpet av minutter. 

WEDA-serien – pumper for proffer

Færre deler

Færre verktøy

Færre timer på service

Lavere vekt

Lavere totalkostnad

MODULÆR UTFORMING



Pumper for proffer
WEDA-pumper er utviklet for å vare. Unike tetningssystemer og 
modulær utforming gjør dem til noen av de mest kostnadseffektive på 
markedet. De er satt sammen av førsteklasses mekanikere og er laget 
av materialer av høyeste kvalitet. WEDA-pumper er enkle å bruke og 
vedlikeholde, noe som garanterer topp ytelse.

Unikt tetningssystem
Du kan bytte tetninger, impellere og andre deler i løpet av få minutter. 
WEDA utbyttbare patrontetninger omfatter alle nødvendige kompo-
nenter, bl. a. lagre og smøring. På større pumper er WEDA ISP (Instant 
Service Pac) den beste vedlikeholdsløsningen.
 
Modulær utforming
Maskinfreste spor gjør det enkelt å demontere de forskjellige delene 
på hver av pumpene. Alle boltene og mutrene i rustfritt stål har samme 
størrelse. Dette gjør det mulig å gjennomføre hele prosessen ved hjelp 
av ett effektivt verktøy.
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Vi har pumpene du trenger

 Modulær utforming
 ISO 9001 og 14001
 • Justerbare slitesterke gummidiffusorer

• Herdede kromimpellere (55 Rc)

 Mekanisk silikonkarbidtetning
 Den samme tetningen passer på flere 

WEDA-pumper
 • Instant Service Pac-tetningssystem (ISP) for større pumper

• Trykkompenserende tetningssystem på større pumper

 Innebygd starter- og motorbeskyttelse 
 Automatisk nivåstyring som tilleggsutstyr
 • Spesialutviklet korrosjonsbeskyttende epoksybelegg er tilgjengelig

• Sinkanoder til alle pumper

De angitte kurvene er bare en oversikt over ytelsen og viser bare maksimale strømmer og topper 
for serien med WEDA-pumper.
Ved valg av pumpe anbefaler vi å se på de individuelle faktiske ytelseskurvene på 
spesifikasjonsarkene til WEDA-serien på www.atlascopco.com/portablepower

Topp

Strøm
(l/min)

WEDA-serien, oversikt
WP 300 WEDA 10 WEDA 30 WEDA 40 WEDA 50 WEDA 60 WEDA 70 WEDA 90 WEDA 100 WEDA 60S

Slampumpe

• 275 l/min
• 11 m
• 0,8 kW
• 12,5 kg
• 2" uttak

• 600 l/min
• 15 m
• 1 kW
• 12,5 kg
• 2" uttak

• 800/1500 l/min
• 24 m
• 2 kW
• 20 kg
• 3" uttak

• 1500 l/min
• 21 m
• 3 kW
• 25 kg
• 3" uttak

• 1000/3000 l/min
• 18/53 m
• 4,7/5,4 kW
• 55/63 kg
• 3"/4" uttak

• 1200/2900 l/min
• 24 m
• 7,5 kW
• 55/63 kg
• 3"/4" uttak

• 1350/4700 l/min
• 34/80 m
• 11,8 kW
• 95 kg
• 4"/6" uttak

• 1700/6200 l/min
• 45/84 m
• 26,5 kW
• 180 kg
• 4"/6" uttak

• 20200 l/min
• 38 m
• 54 kW
• 510 kg
• 10" uttak

• 950 l/min
• 21 m
• 7,5 kW
• 65 kg
• 4" uttak
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www.atlascopco.com

Distributør:

Luftstrømbryter

Tilbehør

Utformet for å yte

Gruvedrift og tunnelbygging Offshore Byggebransjen Industrien

WEDA 50/70/90/100 Instant Service 
Pac-tetningsløsninger (ISP) har føl-
gende fordeler: 
 • Én enhet 
 • Doble mekaniske tetninger 
 • Olje og lagre som er integrert

Tilbakeslagsventil Flens med lav avsuging

Avtapping (slange, BSP, NPT)Siler i rustfritt stål

Seriekopling

WEDA 10 har en 
kostnadseffektiv 
tetningsløsning.

WEDA 30/40 har en meka-
nisk tetning i olje. Lett og 
robust.


