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Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę 
i doświadczenie w zakresie hydromieszanin 
zdobyte w zastosowaniach na całym świecie, 
dla dostarczania sprawdzonych produktów i 
rozwiązań serwisowych. 

Dzięki naszej światowej sieci jesteśmy zawsze 
blisko Klienta, gdziekolwiek znajdują się jego 
obiekty produkcyjne.

Nieustannie dążymy do zrozumienia potrzeb i 
wymagań Klientów oraz do zmniejszania kosztów 
eksploatacyjnych. 

Naszym celem jest pozycja lidera rynku w zakresie 
doświadczeń aplikacyjnych, wsparcia serwisowego 
oraz rozwoju produktów. Siła produktów 
Weir Minerals leży w doskonałości rozwiązań 
hydraulicznych oraz w rozwoju materiałów 
odpornych na ścieranie i korozję.   

Typoszereg pomp bagrowych i żwirowych Warman® 
został stworzony dla zapewnienia ciągłego 
pompowania silnie ściernych zawiesin, zawierających 
duże cząstki stałe, przy wysokiej wydajności i 
sprawności działania oraz niskich kosztach zakupu i 
eksploatacji.

•	 Lepsze działanie – niższe koszty 
Nowe pompy żwirowe SHG do superciężkich 
warunków pracy wykorzystują najnowsze 
osiągnięcia technologii hydraulicznej, 
zwiększające wydajność i wysokość podnoszenia 
bez pogarszania żywotności.

•	 Lepsza wydajność – niższe koszty energii  
Nowe pompy SHG są wyposażone w 
wysokosprawne wirniki o istotnie polepszonej 
sprawności. 

•	 Lepsza odporność na ścieranie – dłuższa 
żywotność 
Szeroki wybór zaawansowanych technicznie 
stopów, łącznie z HYPERCHROME® A61 zapewnia 
podwyższoną odporność na ścieranie w 
najtrudniejszych warunkach pracy.

Proces produkcyjny światowej klasy 

Podstawą naszych zdolności produkcyjnych jest 
wprowadzanie najnowszych technik CAD CAM 
oraz zasad ekonomicznego  wytwarzania, co stawia 
Weir Minerals w pierwszym szeregu wytwórców 
oraz zapewnia Klientowi bezpośrednie, wymierne 
korzyści.

Produkty Weir Minerals są wytwarzane na pięciu 
kontynentach przez oddziały Weir Minerals oraz 
firmy stowarzyszone, wykorzystujące udzielone 
licencje, zlokalizowane w strategicznych miejscach 
na całym świecie.

Sprzedaż i serwis na świecie

Weir Minerals jest geograficznie obecny na 
całym świecie, co umożliwia obsługę głównych 
światowych  rynków przeróbki minerałów.

W Europie i na Środkowym Wschodzie, biura 
sprzedaży Weir Minerals są zlokalizowane w 
Republice Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemczech, 
na Ukrainie, Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, 
Polsce, Rosji, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wspierane 
przez sprawną sieć agentów oraz przedstawicieli, 
Weir Minerals zapewnia kwalifikowane wsparcie 
techniczne i serwis.

Spełnianie wymagań norm 
międzynarodowych

System zarządzania jakością w Weir Minerals 
Europe Ltd. w UK jest akredytowany zgodnie z BS 
EN ISO 9001:2000, a nasze systemy zarządzania 
środowiskiem są akredytowane zgodnie z BS EN ISO 
14001:1996.

Weir Minerals specjalizuje się w dostawach i zapewnianiu wsparcia 
technicznego urządzeń do transportu hydromieszanin i odwadniania 
kopalń dla przemysłu górniczego i przetwórstwa minerałów, sektora 
energetyki, chemii i innych - oferując pompy, hydrocyklony, zawory 
oraz wykładziny odporne na ścieranie.
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Baza naszych Klientów rozciąga się od największych, 
międzynarodowych firm górniczych i przetwórstwa 
minerałów do pojedynczych użytkowników agregatów 
pompowych.

Oferta Weir Minerals zaspokaja szeroki zakres 
potrzeb Klientów dzięki produktom łatwo 
adaptowalnym do spełnienia specyficznych 
wymagań procesowych.. Budujemy bliskie i 
długotrwałe partnerstwo, dzięki czemu jesteśmy w 
stanie pomóc Klientowi w osiągnięciu najniższych 
kosztów eksploatacyjnych.

Piasek i żwir

Pompa żwirowa do trudnych warunków pracy, jest 
przeznaczona do aplikacji o dużych wysokościach 
podnoszenia, jak np. zasilanie cyklonów, długie linie 
przesyłowe lub wysoko położone punkty wylewowe 
z rurociągów.

Pompa bagrowa do trudnych warunków pracy, 
jest szczególnie przeznaczona do aplikacji o niskich 
wysokościach podnoszenia jak np. pogłębianie 
zbiorników i załadunek barek.

Urabianie hydrauliczne

Nowe, pompy żwirowe SHG do superciężkich 
warunków pracy są idealnie dopasowane do 
ekstremalnie ściernych zawiesin występujących w 
tego typu aplikacjach.

Buraki cukrowe i inne produkty roślinne

Dzięki specjalnym wirnikom zaprojektowanym dla 
zapobieżenia uszkodzeniom cząstek stałych, pompy 
bagrowe są szeroko używane do transportu buraków 
cukrowych oraz innych produktów  roślinnych. 

Granulacja żużla

Niskie wartości wymaganego NPSH i wytrzymała 
konstrukcja czynią pompy bagrowe i żwirowe 
odpowiednimi do aplikacji z zawiesinami o 
temperaturach wyższych niż normalne. Dowodem 
na to jest szerokie stosowanie tych pomp do 
instalacji granulacji żużla na cały świecie.

Tunele

Ostre ograniczenia przestrzenne oraz ciężkie 
warunki eksploatacji są normą w aplikacjach przy 
drążeniu tuneli. Kompaktowe rozwiązanie pompy 
żwirowej z  opcjonalną możliwością zastosowania 
komponentów ze staliwa odpornego na ścieranie 
czynią te pompy idealnymi dla różnych rodzajów 
gruntów oraz długich tuneli co wymaga pomp 
nadających się do pracy wielostopniowej, przy 
dużych ciśnieniach, wydajnościach oraz  chwilowych 
blokadach rurociągów.
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Wydłużona żywotność łożysk ... 
... została osiągnięta dzięki zastosowaniu wału o 
dużej średnicy i najkrótszym możliwym wysięgu przy 
zastosowaniu wytrzymałych łożysk rolkowych.

Prosta regulacja wirnika ...  
... została osiągnięta przez 
zastosowanie wytrzymałego 
jednoczęściowego odlewu zespołu 
łożyskowego z możliwością prostej 
regulacji. Wspiera on także część 
hydrauliczną pompy wykorzystując 
minimalną ilość śrub przelotowych.

Łatwa do wymiany tuleja wału ... 
... wytwarzana zarówno z hartowanej stali jak też stali pokrywanej 
ceramiką, z uszczelnieniami typu O-ring na obu końcach 
zabezpiecza wał przed agresywnymi i ściernymi zanieczyszczeniami.

Prosty demontaż wirnika ... 
... w przypadku pomp o dużych wielkościach jest osiągnięty poprzez zastosowanie 
dzielonego kołnierza luzującego po stronie zespołu łożyskowego.

Niskie koszty wycieków z dławnic... 
... wynikają z zastosowania ciężkiej konstrukcji wału  o dużej 
sztywności, co pozwoliło na zastosowanie uszczelnień 
labiryntowych o małych tolerancjach i zmniejszenie ilości 
traconej wody, a zatem i kosztów wycieków z dławnic.

Nie jest wymagana pompa 
cyrkulacyjna oleju ...  
... ponieważ smarowane smarem 
stałym rolkowe łożyska stożkowe 
przenoszą duże obciążenia 
osiowe przy niezwykle wysokich 
współczynnikach obciążeniowych, 
nawet przy maksymalnej prędkości 
obrotowej.

 

Pompa A B

14/14FD 216 127

20/20GD 178 170

30/26HD 480 480

36/36HD 530 530

6/4DG 82 82

6/6EG 127 140

8/8FG 178 178

12/10FG 222 222

12/10GG 222 222

14/12GG 240 240

18/16GG 254 254

18/16HG 254 254

20/18HG 330 330

24/20HG 380 380

28/24HG 380 380

24/20JG 380 380

28/24JG 380 380

200FSHG 150 150

250GSHG 180 180

300GSHG 203 203

MAX. ŚREDNICA 
SFERY

6/4G      6/6G     8/6GH       8/8G      14/14D     10/8GH      12/10G    200SHG        14/12G        20/20D       250SHG    12/10GH                300SHG     18/16G        20/18G        16/14GH      18/16GH        24/20G          30/26D          28/24G            36/36D   
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Zmniejszone wycieki i zużycie 
Boczne łopatki uszczelniające od strony wału wirnika 
zmniejszają ciśnienie w uszczelnieniu i wnikanie 
zanieczyszczeń do obszaru dławicy.

Zmniejszono straty przestojowe i uniknięto 
dodatkowego przesiewania 
 Dzięki dużym wymiarom kanałów międzyłopatkowych 
wirnika oraz komory hydraulicznej pompy żwirowe i bagrowe 
mają możliwość pompowania bardzo dużych elementów w 
hydromieszaninie.

Dłuższa żywotność korpusu. 
Duża objętość wnętrza obudowy redukuje 
prędkość przepływów wewnętrznych co skutkuje 
zmniejszeniem zużycia.

Niskie koszty wycieków z dławnic... 
... wynikają z zastosowania ciężkiej konstrukcji wału  o dużej 
sztywności, co pozwoliło na zastosowanie uszczelnień 
labiryntowych o małych tolerancjach i zmniejszenie ilości 
traconej wody, a zatem i kosztów wycieków z dławnic.

Duża żywotność komponentów przy eliminacji 
pierścieni ścieralnych. 
Dzięki specjalnemu kształtowi łopatek wirnika oraz 
współpracy łopatek odrzutnikowych z korpusem ogranicza 
się recyrkulację w przestrzeni pomiędzy tarczą przednią 
wirnika i korpusem.

6/4G      6/6G     8/6GH       8/8G      14/14D     10/8GH      12/10G    200SHG        14/12G        20/20D       250SHG    12/10GH                300SHG     18/16G        20/18G        16/14GH      18/16GH        24/20G          30/26D          28/24G            36/36D   

Pompa żwirowa Warman® do ciężkich warunków pracy
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Wykres szybkiego doboru

Produktowe oprogramowanie informacyjne

Produktowe oprogramowanie informacyjne Weir 
Minerals jest dostępne do ściągnięcia na stronie 
internetowej Weir Minerals lub na płycie CD w 
odpowiednim lokalnym biurze sprzedaży.

Katalog Weir Minerals wsCAT został opracowany 
przez centrum technologii pompowej i posiada 
zintegrowaną przeglądarkę dwóch modułów:

Charakterystyk wydajności pomp, które są 
możliwe do ściągnięcia a ich odblokowanie jest 
możliwe po e-mailowym uzyskaniu odpowiedniego 
klucza z  lokalnego biura sprzedaży,

Informacji technicznych, które ze względu na 
objętość pliku są możliwe do uzyskania tylko w 
wersji CD.  

Informacje techniczne obejmują dane aplikacyjne, 
rysunki, dane inżynieryjne, handlowe oraz instrukcje 
obsługi i konserwacji.

Pompy bagrowe i żwirowe Warman® - wykres szybkiego doboru
Przybliżona wydajność dla wody czystej – tylko do wstępnego doboru
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Nasi Klienci

Spektrum naszych Klientów rozciąga się od 
największych, międzynarodowych firm górniczych 
i przetwórstwa minerałów do pojedynczych 
użytkowników zestawów pompowych.

Oferta Weir Minerals zaspokaja szeroki zakres 
potrzeb naszych Klientów dzięki produktom 
łatwo adoptowalnym do spełnienia specyficznych 
wymagań procesowych..  

Klientami Weir Minerals są między innymi:

 •	Alcoa		 	 •	Anglo-American	 
	 •	Barrick			 •	BHP-Billiton 
	 •	Codelco	 •	CVRD 
	 •	De	Beers		 •	Grupo	Mexico 
	 •	Newmont		 •	Rio	Tinto

Budujemy bliskie i długotrwałe partnerstwo aby 
pomóc naszym Klientom w ....

Optymalizacji ich procesów produkcyjnych.

Obecność w świecie

Jesteśmy geograficznie obecni w całym świecie co 
umożliwia obsługę głównych światowych  rynków 
przetwórstwa minerałów. Nasze globalne możliwości 
działania czynią nas konkurencyjnymi na tym 
wymagającym rynku.

Globalna obecność Weir Minerals:

	 •	Ameryka	Północna		 •	Europa						•	Rosja 
	 •	Ameryka	Południowa	 •	Australia 
	 •	Afryka	 	 •	Azja	

Wspieramy procesy Klienta na całym świecie naszymi 
zaawansowanymi produktami oraz lokalnym 
doświadczeniem eksperckim.

Jako część Weir Group, mamy w naszym zasięgu 
zasoby pozwalające na budowę ścisłych i 
długotrwałych związków partnerskich  z wszystkimi 
naszymi Klientami, pomagając im w ...

Osiągnięciu najniższych kosztów eksploatacji.

Produkty i obecność geograficzna dla obsługi 
głównych rynków minerałów na całym świecie

Niektóre nasze produkty i usługi są dostępne 
tylko poprzez sieć naszych autoryzowanych 
dystrybutorów.
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Weir Minerals Europe Limited

Halifax Road Tel.: +44 1706 814 251 
Todmorden Fax.: +44 1706 815 350
Lancashire  OL14 5RT sales.uk@weirminerals.com
United Kingdom www.weirminerals.com

W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach lub usługach wsparcia prosimy o kontakt z najbliższym biurem sprzedaży lub 
o wizytę na stronie: 

www.weirminerals.com

WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
GEHO® PD Slurry Pumps
LINATEX® Rubber Products
VULCO® Wear Resistant Linings
CAVEX® Hydrocyclones
ENDURON® Comminution Equipment
KHD* High Pressure Grinding Rolls
FLOWAY® PUMPS Vertical	Turbine	Pumps
ISOGATE® Slurry	Valves
MULTIFLO® Mine Dewatering Solutions
HAZLETON® Specialty Slurry Pumps
LEWIS® PUMPS Vertical	Chemical	Pumps
WEIR MINERALS SERVICES™

Copyright	©	2014,	Weir	Minerals	Europe	Limited.	All	rights	reserved.	WARMAN	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Minerals	Australia	Ltd	and	Weir	Group	African	IP	Ltd;	CAVEX,	HAZLETON	and	MULTIFLO	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Weir	Minerals	Australia	
Ltd;	LEWIS	and	LEWIS	PUMPS	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Envirotech	Pumpsystems	Inc;	GEHO	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Minerals	Netherlands	bv;	FLOWAY	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Floway	Inc.;	VULCO	is	a	trademark	and/
or	registered	trademark	of	Vulco	SA;	ISOGATE	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	do	Brasil	Ltda.;	LINATEX,	LINARD	and	LINAGARD	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Linatex	Ltd;	the	Linatex	red	colour	is	a	trademark	of	Linatex	Ltd;	ENDURON	is	a	trademark	and/or	
registered	trademark	of	Weir	Minerals	Europe	Limited;	MCR	and	MCU	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of		Weir	Slurry	Group,	Inc.	and	WHW	Group,	Inc.;	GEMEX	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Gema	Industri	AB;	WEIR	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	
Engineering	Services	Ltd 
* KHD is a Humboldt Wedag GmbH brand used under license by The Weir Group.
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