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Koncentrując się na tym, co robimy 
najlepiej dajemy Wam to, co ważne.

Firma Weir Minerals specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, 
dostawach i obsłudze zaawansowanych rozwiązań technologicznych 
takich jak pompy, hydrocyklony, zawory, urządzenia do rozdrabniania, 
wykładziny gumowe i wykładziny odporne na ścieranie, 
przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego, przetwórstwa 
minerałów, piasku, żwiru i do zastosowań ogólnoprzemysłowych.

Jesteśmy dumni z naszej rozbudowanej sieci serwisu i produkcji 
w ponad 70 krajach, dzięki której rozwijamy, obsługujemy 
i utrzymujemy wiodące na świecie technologie zapewniające 
zwiększoną wydajność w zastosowaniach krytycznych dla cyklu 
technologicznego.

Weir Minerals posiada 20 ośrodków projektowych na całym świecie, 
pełniących funkcję ośrodków badawczo-rozwojowych dla konkretnych 
kategorii produktów. Ponad 300 inżynierów odpowiada za rozwój 
produktów, dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów 
oraz bieżące wsparcie.

Firma inwestuje znaczące środki w możliwości rozwoju materiałów 
i dąży do produkcji najnowocześniejszych materiałów odpornych na 
zużycie, których właściwości zapewniają wydłużone cykle eksploatacji. 
Dzięki wsparciu globalnego zespołu ds. badań i projektowania, nasi 
eksperci specjalizujący się w metalurgii, polimerach oraz specjaliści 
hydrauliki opracowują i wdrażają odporne na zużycie produkty 
przyszłości. Nasze laboratoria wyposażone w najnowocześniejsze 
urządzenia pozwalają na przeprowadzanie zaawansowanych analiz 
materiałowych w każdej dziedzinie prowadzonych przez nas prac 
technologicznych.

W oparciu o strategię zorientowaną na klienta Weir Minerals 
wykorzystuje swoje unikalne technologie do opracowania niezrównanej 
gamy urządzeń do rozdrabniania, odwadniania kopalń oraz 
specjalistycznych urządzeń do obróbki hydromieszanin. To wszystko 
sprawia, że dzisiaj Weir Minerals to coś więcej niż producent pomp.

Niektóre produkty i usługi są dostępne 
jedynie za pośrednictwem naszych 
autoryzowanych dystrybutorów.
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Typy pomp szlamowych poziomych o zróżnicowanej 
konstrukcji do najtrudniejszych zadań...

Pompa Warman® GSL 

Pompa Warman® GSL do zastosowań dla średnich warunków pracy została specjalnie zaprojektowana do 
pracy w instalacjach odsiarczania spalin. Konstrukcja pompy Warman® GSL, przystosowana do pracy 
w środowisku ściernym i agresywnym chemicznie, w pełni wykorzystuje  doświadczenie firmy w technologii 
odsiarczania spalin i gwarantuje wysoką trwałość. Specjalnie opracowany stop wysokochromowy w połączeniu 
z optymalną konstrukcją łopatek wirnika minimalizują zużycie elementów pomp typu Warman® GSL.

Pompa Warman® L 

Pompa Warman® L jest wytrzymałą pompą szlamową do zastosowań w trudnych warunkach pracy ze średnią 
lub niską wysokością podnoszenia. Posiadające podobne cechy konstrukcyjne jak Warman® AH® pompy 
typu L oferują wirniki o wyższej sprawności przy niskim koszcie inwestycyjnym. Typoszereg pomp Warman® L 
zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach obejmuje zakres wielkości o średnicy  tłoczenia od 20 mm do 
650 mm.

Pompa Warman® WGR® 

Pompa szlamowa Warman® WGR® z wykładziną gumową została zaprojektowana tak, by zapewniać 
szeroki zakres wielkości pomp dla średnich warunków pracy. Gwarantująca doskonałą odporność na zużycie, 
niezawodność, a także najniższy koszt eksploatacji w swojej klasie pompa Warman® WGR® zapewnia wysoką 
efektywność pracy. Ten typoszereg pomp, zaprojektowany do średniointensywnych warunków pracy w sektorze 
produkcji kruszyw, pozwala ma optymalne dostosowanie do każdego wyzwania technologicznego.

Pompa Warman® MC

Pompa Warman® MC to urządzenie sprawdzone w najtrudniejszych zastosowaniach do pompowania szlamu. 
Pompa ta została specjalnie zaprojektowana do zasilania cyklonów w obiegach młynów półautogenicznych 
i młynów kulowych w instalacjach przetwórstwa minerałów. Pompy Warman® MC znajdują także zastosowanie 
jako pompy transportowe szlamu przy wydobywaniu żwiru lub w instalacjach przeróbki węgla. Hydraulika 
pompy Warman® MC powstała w ciągu 25 lat badań teoretycznych i eksperymentalnych wspartych próbami 
terenowymi. Celem tych badań było m. in. osiągnięcie wysokiej odporności na zużycie. W konstrukcji pomp 
Warman® MC zastosowano najnowszą technologię stopów twardych i elastomerów, zwiększając odporność na 
zużycie w środowisku wysoce ściernych i żrących szlamów.

Pompa Warman® WBH® 

Pompa Warman® WBH® to innowacyjna wirowa pompa szlamowa o sprawdzonej konstrukcji, obniżająca 
całkowite koszty eksploatacji. W porównaniu do pompy Warman® AH®, typ Warman® WBH® zapewnia niższy 
pobór mocy, mniejsze koszty obsługi, większą odporność na zużycie i większą efektywność. Pompa Warman® 
WBH® to właściwa inwestycja dla Twojej firmy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod projektowania 
z wykorzystaniem obliczeniowych technik mechaniki płynów Weir Minerals stworzyło najdoskonalszą pompę 
szlamową dostępną na rynku.
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Pompa Warman® PC, PCH 

Pompy typu Warman® PC to pompy do chemikaliów technologicznych przeznaczone do średnich 
warunków pracy, idealne do pompowania lekkich szlamów i wody brudnej tam, gdzie konieczna jest 
większa niezawodność i trwałość niż w przypadku zwykłych pomp procesowych. Pompa Warman® PC 
skutecznie radzi sobie z niskimi stężeniami ściernych ciał stałych, minimalizując zużycie i ograniczając 
kosztowne przestoje.

Pompa Warman® D, G SHG 

Pompy Warman® D, G i SHG ze stopów twardych do zastosowań w trudnych warunkach zostały 
zaprojektowane tak, by pracować w najtrudniejszych warunkach na pogłębiarkach i przy przeróbce żwiru. 
Zapewnienie ciągłego pompowania wysoce ściernych szlamów zawierających duże cząsteczki, z wysoką 
sprawnością, pozwala zagwarantować niskie koszty eksploatacji pomp typu Warman® SHG. Zastosowanie 
najnowszych technologii sprawia, że możliwe było uzyskanie większych przepływów i wysokości 
podnoszenia bez zmniejszenia odporności na zużycie.

Pompa Warman® MU

Wykonana w całości z metalu pompa Warman® MU bez wykładzin zapewnia efektywną pracę w szerokiej 
gamie zastosowań szlamowych w przemyśle węglowym, przetwórstwie piasku i żwiru oraz w przemyśle 
ogólnym. Części mokre, takie jak korpus, wirnik oraz tuleja pompy zostały w pełni zoptymalizowane w celu 
zapewnienia jak najmniejszego zużycia. Pompy typu Warman® MU posiadają wiele unikalnych cech i są 
łatwe w konserwacji.

System Gemex umożliwia zmianę pasów 
w kluczowych urządzeniach w zaledwie kilka minut...

System napinania pasów Gemex®

System napinania pasów Gemex® umożliwia zmianę lub regulację naciągu pasów w urządzeniach 
w zaledwie kilka minut. Regulację przeprowadza się przy pierwszym montażu. Prawidłowa regulacja 
i napięcie pasa daje dłuższy i bardziej przewidywalny cykl życia pasów, kół pasowych i łożysk. Szybki 
i łatwy serwis skraca przestoje i zwiększa efektywność produkcji. Zoptymalizowane warunki pracy 
zapewniają wysoką dyspozycyjność.

Pompa szlamowa Warman® zintegrowana z systemem napinania pasów Gemex® 

System napinania pasów Gemex® jest dostępny w wersji zintegrowanej z pompami szlamowymi serii Warman® 
AH®, WBH® i MU. Integrując hydraulicznie regulowaną i mechanicznie blokowaną platformę silnika z zespołem 
łożyskowym pompy sprawiliśmy, że nie ma potrzeby ponownej regulacji położenia silnika za każdym razem, 
kiedy trzeba wymienić pas napędowy, co pozwala skrócić niezbędny przestój do kilku minut.

Pompa Warman® WRR® z wirnikiem otwartym

Pompa Warman® WRR® łączy w sobie prostą budowę z użyciem niewielkiej liczby podzespołów 
oraz technologię wirową dając niezrównaną wytrzymałość i niezawodność. Materiały dobierane są do 
konkretnych zastosowań. Weir Minerals dostarcza pompy Warman® WRR® ™ wyłącznie w Europie, Afryce 
Północnej i Kazachstanie.
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Pompy zatapialne i pompy pionowe są rozwiązaniem 
przeznaczonym do studzienek i zbiorników otwartych...

Pompa Warman® SHW
Pompa Warman® SHW jest zatapialną pompą szlamową do zastosowań w trudnych warunkach pracy. 
Zbudowana przy wykorzystaniu analizy naprężeń metodą elementów skończonych oraz nowoczesnego 
modelowania elementów stałych, pompa Warman® SHW pozwala na niezawodną pracę przy pompowaniu 
szlamów przy najniższym koszcie eksploatacji. Pompa typu Warman® SHW, do pracy w warunkach 
trudnych, której elementy mokre w całości wykonane są ze stopów wysokochromowych, połączona z 
silnikiem zaprojektowanym i zbudowanym przez Weir - z łatwością radzi sobie z najbardziej wymagającymi 
zastosowaniami. 

Pompy pionowe...

Pompa Warman® SP/SPR

Pompa szlamowa Warman® SP/SPR z wałem zawieszonym swobodnie jest przeznaczona do pracy w trudnych 
warunkach. Idealna do pracy w studzienkach i zbiornikach otwartych przeznaczona jest do zastosowań 
wymagających większej niezawodności i trwałości w porównaniu do tego, co oferują konwencjonalne pompy 
pionowe. Solidne ułożyskowanie nad płytą mocującą sprawia, że pompa Warman® SP/SPR jest idealna do 
ciągłego pompowania ściernych i żrących cieczy i szlamów ze studzienek.
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Warman® WBV®

Typoszereg pomp Warman® WBV® do zastosowań ekstremalnie trudnych tworzą zmodyfikowane pionowe 
pompy szlamowe z wałem zawieszonym swobodnie. Stanowią one nowy wzorzec w branży do ogólnych 
zastosowań w zbiornikach ściekowych, zapewniając dobre osiągi przy niższym poborze mocy, dzięki czemu są 
to pompy o najniższych kosztach eksploatacyjnych w swojej klasie.

Pompa hybrydowa Warman® WBV®

Pompa hybrydowa Warman® WBV® umożliwia zabudowę części mokrych pompy WBV w sprawdzonym 
napędzie mechanicznym Warman® SP®. Daje to możliwości przebudowy istniejących pomp Warman® SP® 
bezpośrednio w terenie.

Pompa szlamowa z turbiną pionową Floway®

Pompa szlamowa pionowa Floway® została specjalnie zaprojektowana do pracy z medium zawierającym do 
10% frakcji stałej, gwarantując znakomitą odporność na ścieranie, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie 
niższych kosztów eksploatacji w wyniku skróconych czasów przestojów i zmniejszonego zużycia części 
zamiennych. Opatentowana konstrukcja zespołu łożyskowego Floway® VTSP zapewnia nawet czterokrotnie 
większą żywotność w porównaniu do standardowego zespołu łożyskowego. Półotwarte wirniki można regulować 
bez demontażu pompy. Elementy konstrukcyjne pompy wykonano z utwardzonej stali nierdzewnej dla 
zapewnienia większej trwałości.



Multiflo® ME

Gama samozasysających zestawów pomp Multiflo® ME z napędem elektrycznym, montowanych na pontonach 
i przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach oferuje szereg możliwości konfiguracji. Urządzenia te są 
dostępne w zestawach z jedną lub wieloma pompami, z napędem bezpośrednim lub z przekładnią pasową 
i mogą być dostarczone z pompą zainstalowaną pod kątem lub pionowo. Funkcja samozasysania jest niezwykle 
istotna dla niezawodnej pracy pompy. Pompa Multiflo® ME jest zdolna do samozassania w ciągu kilku minut od 
uruchomienia.

Pompa Multiflo® Isoglide®

Jednostopniowa pompa z wlotem osiowym Multiflo® Isoglide® zapewnia wysoką sprawność i osiąga 
maksymalną wydajność przy minimalnej mocy silnika. Dzięki hydraulicznie wyważonym wirnikom możliwe 
jest zminimalizowanie obciążenia łożysk, dzięki czemu zwiększa się trwałość łożysk i niezawodność 
pracy pompy. Pompa Multiflo® Isoglide® jest wyposażona w funkcję demontażu od tyłu, co pozwala na 
wyjęcie zespołu wirowego bez odłączania pompy od rurociągów. Zaprojektowana zgodnie z normą ISO 
2858 pompa jest dostępna w konfiguracji monoblokowej i ze sprzęgłem zewnętrznym. Pompy z tej serii są 
wymienne z innymi standardowymi modelami.

Multiflo® CF

Gama zestawów pomp odwadniających samozasysających Multiflo® CF do średnich warunków pracy 
oferuje rozwiązania efektywne kosztowo. Zaprojektowane i zbudowane specjalnie do uproszczenia 
eksploatacji i konserwacji zestawy pomp z automatycznym układem próżniowym z silnikiem 
wysokoprężnym przeznaczone są do zastosowań ogólnych.
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Instalacje odwadniania kopalń oferują kompleksowe rozwiązania dla kopalń 
odkrywkowych i podziemnych...

Multiflo® MF

Pompa odwadniająca samozasysająca Multiflo® MF została zaprojektowana tak, by wytrzymywała surowe 
i trudne warunki pracy w kopalniach. Jej solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia długą żywotność 
i optymalną wydajność. Pompa jest wyposażona w automatyczny układ próżniowy, który pozwala 
wyeliminować problemy z zalewaniem. Jej optymalna mobilność zapewniona została dzięki szeregowi 
opcji montażu, w tym na płozach ciężkiego typu, stalowych pontonach lub wózkach kopalnianych. Inne 
opcje indywidualnego dopasowania obejmują układy monitorowania i oprzyrządowanie, a także funkcję 
automatycznego załączenia i zatrzymania.

Pompa pionowa Floway®

Pompa Floway® VTP jest pionową pompą monoblokową, jedno- lub wielostopniową, z różnymi ustawieniami 
króćców ssawnych i tłocznych, w tym w ustawieniach nad posadzką i pod posadzką montażową. Konstrukcja 
obejmuje wirniki otwarte lub zamknięte, kolumny gwintowane lub kołnierzowe i sekcyjne lub odlewane kolektory 
tłoczne. Dostępne są opcje wałów smarowanych czynnikiem roboczym, płukanych wodą lub smarowanych 
olejem. Części mokre i szybkozużywające się są oferowane w różnorodnym wykonaniu materiałowym do 
zastosowań w szerokim zakresie pompowanych cieczy, także cieczy wysokościernych lub żrących.



Pompa Multiflo® Uniglide

Jednostopniowa pompa Multiflo® uniglide z korpusem dzielonym poziomo dostępna jest w 180 
wielkościach, dzięki czemu można ją dobrać do pracy z optymalną sprawnością. Pompa Multiflo® uniglide 
dostępna jest w układzie poziomym i pionowym, z podwójną spiralą, co zmniejsza promieniowe obciążenia 
hydrauliczne. Pompa jest wyposażona w funkcję demontażu od tyłu, co pozwala na wyjęcie zespołu 
wirowego bez odłączania pompy od rurociągów.

Pompa Warman® DWU

Pompa odwadniająca Warman® DWU została opracowana w celu rozszerzenia naszej dotychczasowej gamy 
pomp odwadniających o dużej wysokości podnoszenia. Przewidziany obszar zastosowań, to odwodnienia 
w kopalniach o dużej wysokości podnoszenia, a także wszelkie ogólne prace odwodnieniowe. Pompa 
Warman® DWU może pompować wodę brudną o ciężarze właściwym 1,05 oraz znamionowym ciśnieniu 
w korpusie 7000 kPa.

Urządzenia do rozdrabniania zaprojektowane do maksymalizowania 
sprawności eksploatacyjnej instalacji klienta...

Przesiewacze wibracyjne Enduron®

Przesiewacze wibracyjne z serii Enduron® o ruchu linowym posiadają niezwykle wytrzymałą konstrukcję. 
Dzięki wysokiej sprawności, dużej wydajności, niskiej wysokości zabudowy oraz niskim kosztom eksploatacji 
i konserwacji przesiewacze są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach w przetwórstwie piasku 
i minerałów. Weir Minerals posiada możliwość dopasowania urządzeń do potrzeb klientów.   
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Pompa Multiflo® Duoglide

Dwustopniowa pompa Multiflo® duoglide z korpusem dzielonym poziomo zapewnia większą sprawność 
niż pompy jednostopniowe przy takich samych parametrach pracy. Przejścia dyfuzora w tej pompie 
zostały zaprojektowane tak, by minimalizować promieniowe obciążenia hydrauliczne, a symetryczne 
wirniki minimalizują obciążenia osiowe. Pompa Multiflo® duoglide jest wyposażona w niskociśnieniowe 
uszczelnienia dławnicowe oraz w funkcję demontażu od tyłu, co pozwala na wyjęcie zespołu wirowego bez 
odłączania pompy od rurociągów. Gama modeli jest dostępna w konfiguracjach poziomych i pionowych.

Pompa Multiflo® Spiroglide

Wielostopniowa pompa pozioma Multiflo® spiroglide została zaprojektowana do szerokiego zakresu pracy 
z dużą wysokością podnoszenia. Oparta na solidnej, skręcanej śrubami konstrukcji pompa zapewnia 
optymalną sprawność i niezawodność z połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji. Wyposażona w układ 
tarcz odciążających, które zmniejszają osiowe obciążenia hydrauliczne pompa posiada unikalną konstrukcję 
dyfuzora, która ułatwia pracę z małymi ilościami ciał stałych zawartych w wodzie i zapewnia minimalne 
turbulencje przepływu ze stopnia na stopień.

Pompy Multiflo® Isoglide®, Uniglide, Duoglide i Spiroglide są produkowane i dostarczane przez Weir Minerals Africa (Pty) Ltd na licencji firmy 
Clyde-Union Limited. 



Kruszarki udarowe serii TRIO® APP & APS

W serii Trio® dostępne są dwie konfiguracje poziomych kruszarek udarowych: seria APP przeznaczona 
jest do przerobu wstępnego o wysokiej wydajności, a serii APS do przerobu wtórnego lub recyklingu o 
wysokiej wydajności.

Pionowe kruszarki udarowe serii TRIO® TV

Kruszarki trzeciego stopnia lub fazy drobnej Trio® mogą być wykorzystywane w większości wymagających 
zastosowań do rozdrabniania wielu rodzajów rud, minerałów i kruszyw.

Te kruszarki udarowe stanowią kompleksowe rozwiązanie dla kruszyw, produkcji piasku, mączek 
mineralnych do zastosowań przemysłowych lub do wstępnego rozdrabniania rud minerałów.

Kruszarki stożkowe serii TRIO® TC

Kruszarki stożkowe Trio® TC cechują się konstrukcję przeznaczoną do pracy w warunkach trudnych. 
Kruszarki te mają dużą średnicę głowicy stożkowej, co pozwala na uzyskanie w kruszarkach ze średnią 
prędkością obrotową, prędkości liniowej i wydajności zbliżonych do tych uzyskiwanych w dostępnych na 
rynku kruszarkach z wysoką prędkością obrotową wału.

Wibracyjne podajniki rusztowe serii TRIO® TF

Wibracyjne podajniki rusztowe Trio® są solidnymi, wytrzymałymi maszynami zdolnymi do przejmowania 
dużych ładunków skokowych z samochodów ciężarowych lub ładowarek kołowych, zapewniając 
równomierny, uregulowany przepływ materiału do dalszej obróbki.
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Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe dla przemysłu 
wydobywczego skał twardych...

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe Enduron®

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe Enduron® składają się z zestawu dwóch rolek o tych samych 
wymiarach, obracających się względem siebie z tą sama prędkością obwodową. Powierzchnia rolek to obręcz 
z kołkami, która jest całkowicie wymienna. Działanie mielące wynika ze zgniatania międzycząsteczkowego. 
Bardzo wysokie ciśnienie powoduje pękanie cząsteczek wewnątrz zagęszczonego materiału podłoża na 
mniejsze fragmenty, a także powstają mikropęknięcia na poziomie ziaren.

Produkty inżynieryjne (techniczne) TRIO®...

Kruszarki szczękowe serii TRIO® CT

Gama kruszarek szczękowych Trio® znajduje szerokie zastosowanie w górnictwie, przeróbce kruszyw, 
recyklingu i  przeróbce minerałów przemysłowych. Maszyny wszystkich rozmiarów wyposażone są w 
stacjonarną płytę szczęki o budowie zawiniętej, która chroni ramę kruszarki i wykorzystuje łatwy w obsłudze, 
system mocowania śrubami płyt policzkowych. Kruszarki te posiadają bardzo duży wykonany ze stali kutej 
i montowany z góry wahacza wał mimośrodowy, umieszczony w blisko rozmieszczonych, samonastawnych 
łożyskach wałeczkowych.



Przesiewacze pochylone TRIO® serii TIH, TIO oraz SP

Przesiewacze pochylone TRIO zawierają precyzyjnie obrabiane wały mimośrodowe ze stali kutej, 
wirujące w dużych, sferycznych i samonastawnych łożyskach baryłkowych. Skok lub amplituda są łatwo 
nastawialne za pomocą przeciwciężarów które są przykręcane do kół zamachowych.

Wibracyjne podajniki rynnowe TRIO® serii EF

Wibracyjne podajniki rynnowe Trio® idealnie nadają się do zastosowań w zsuwniach i zbiornikach 
rozładowczych. Te zasilane elektrycznie podajniki o zmiennej prędkości kontrolują natężenie przepływu 
materiału wsadowego zapewniając równomierny przepływ dla procesu.

Podajniki segmentowo-płytowe TRIO® serii TAF

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości odporne i niezawodne podajniki segmentowo-płytowe Trio® 
można powszechnie stosować w górnictwie, cementowniach oraz produkcji materiałów budowlanych 
i w recyklingu.

Przesiewacze poziome TRIO® serii TTH

Ruch przesiewaczy poziomych Trio® serii TTH jest generowany przez trzy zsychronizowane wały 
mimośrodowe z przeciwciężarami. Ta kombinacja trzech wałów zapewnia skok owalny o nastawialnej 
amplitudzie, prędkości i kącie roboczym, które to parametry dobierane są w zależności od aplikacji oraz 
wielkości i granulacji nadawy. Mechanizm wibracyjny zanurzony jest w oleju i smarowany rozbryzgowo.

Płuczki mieczowe TRIO® serii LW

Płuczki mieczowe Trio® serii LW służą do wspomagania usuwania i oddzielania ciężkiej, plastycznej gliny, 
zlepieńców oraz pewnych rodzajów miękkiego kamienia, które mogą występować w żwirze, tłuczniu 
kamiennym lub rudzie.
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Podajnik TRIO®

Podajniki Trio® to inteligentny sposób na zwiększenie ogólnej wydajności instalacji poprzez odseparowanie 
frakcji drobnej z materiału wsadowego na drodze do kruszarki. Konstrukcja jest wysoce odporna na zatykanie 
się, a ciągłe obracanie czyści pręty, co czyni je równie skutecznymi wobec suchej lub mokrej skały, materiałów 
lepkich i gliny.



Hydrocyklony Cavex® zwiększają wydajność hydrauliczną 
i minimalizują miejscowe zużycie...

Hydrocyklony Cavex® CVX

Hydrocyklony Cavex® CVX charakteryzują się wyjątkową laminarną geometrią komory wlotowej 
zaprojektowaną, aby zapewnić maksymalną sprawność i wydajność, jak również dłuższą żywotność 
w stosunku do cyklonów o konwencjonalnej budowie. Hydrocyklon Cavex® ma unikalną geometrię 
podawania materiału, która znacznie zwiększa wydajność, minimalizując jednocześnie miejscowe zużycie 
komory wlotowej i wykładzin. Teraz dostępny jest także Cavex® 700CVX, o wydajności do 50% wyższej 
w porównaniu z konwencjonalnymi cyklonami o średnicy 26 cali. 

Separatory elektromagnetyczne TRIO® serii CR oraz CRS

Separatory elektromagnetyczne Trio® wykorzystują elektromagnesy, które wydajnie pracują w ciężkich 
warunkach pracy. Magnesy trwałe umożliwiają ekonomiczne usuwania materiałów ferrytycznych. 
Urządzenia serii CR są samoczyszczące i wyposażone w przenośnik taśmowy z przegrodami ze stali 
nierdzewnej nadający się do obróbki materiałów o wysokiej zawartości żelaza. Urządzenia serii CRS nie 
są wyposażone w przenośnik taśmowy i nadają się do materiałów o niskiej zawartości żelaza.

Części zapasowe i zamienne do kruszarek

Części zapasowe i zamienne do kruszarek pod względem jakości nie różnią się od dostępnych na rynku 
części oryginalnych producentów OEM, a więc można liczyć na ich jakość i najlepsze parametry. 
Bez względu na markę i model Waszych kruszarek, Weir Minerals ma do nich części.

Skonstruowane na indywidualne zamówienie części, którym 
można zaufać...
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Płuczki TRIO® do materiałów gruboziarnistych serii TCW

Płuczki Trio® do materiałów gruboziarnistych służą do przemywania i czyszczenia żwiru i tłucznia 
kamiennego o wielkości do 3 „(75mm). Odlewane łopatki płuczki zapewniają wysokie tarcie przy 
przemywaniu, które oddziela kruszywo od łatwo rozpuszczalnych w wodzie mułów, iłów, miękkiej gliny 
i cząstek organicznych.

Płuczki TRIO® do materiałów drobnoziarnistych serii TSW

Płuczki Trio® do materiałów drobnoziarnistych serii TSW, nazywane też „śrubami piaskowymi” stanowią 
prostą metodę czyszczenia, płukania, klasyfikacji i odwadniania materiałów o drobnych ziarnach (piasku). 
Czyszczenie i klasyfikowanie usuwa rozpuszczalne w wodzie glinę, muł i drobne mikro cząstki, zwykle 
o wielkości drobniejszej niż 150.



Gumowe produkty premium: węże, łuki, guma w arkuszach 
oraz instalacje z wykładzinami gumowymi...

Łuki węży Linatex®

Wstępnie uformowane gumowe łuki (kolana) węży Linatex®, o różnych promieniach, przeznaczone są do 
zastosowań, gdzie wobec braku przestrzeni trzeba zginać przewody pod znacznie ostrzejszym kątem niż 
możliwy jest do uzyskania przy stosowaniu twardościennych węży Linatex®. Zaprojektowane, aby zapewnić 
odporność na zużycie lepszą niż mają normalne węże i wyłożone gumą rury stalowe. Łuki (kolanka) 
Linatex® są do dostępne w szerokim zakresie średnic, kątów i promieni. 

Węże Linatex®

Węże Linatex® do pracy w trudnych warunkach, odporne na ścieranie, dostarczane specjalnie po to, aby 
zapewnić wyjątkową odporność na zużycie w najtrudniejszych warunkach w górnictwie, obróbce kruszyw 
i innych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki swym sprawdzonym właściwościom i dobrze znanej 
niezawodności wyroby gumowe Linatex® klasy premium są najchętniej wybierane w przodujących na 
świecie kopalniach. Dostępne wyroby o różnych rozmiarach i składzie materiału.
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Hydrocyklony poliuretanowe Cavex® CVXU

Hydrocyklony poliuretanowe CAVEX® CVXU zbudowane są z wymiennych sekcji a ich komory wlotowe mają 
unikalną konstrukcję CAVEX® zapewniającą przepływ laminarny. Urządzenie jest lekkie i idealnie nadaje się do 
zastosowań dla lekkich warunków pracy, do klasyfikacji szlamów zawierających drobne cząstki lub 
w procesach, gdzie własności chemiczne mediów nie są korzystne dla wykładzin gumowych. 

Hydrocyklony Cavex® CVXT z wykładziną ceramiczną do cieczy ciężkiej

Hydrocyklony Cavex® CVXT z wykładziną ceramiczną do cieczy ciężkiej zaprojektowano specjalnie, aby 
zapewnić maksymalną odporność na zużycie przy najtrudniejszych zadaniach separacji materiałów o różnych 
gęstościach lub rozmiarach cząstek, gdzie nie nadają się wykładziny z innych materiałów. Produkuje się je 
z wykładziną z płytek ceramicznych o grubości do 50mm w rozmiarach od 250 do 1450 mm. Hydrocyklony te 
idealnie nadają się do separacji węgla, diamentów, rudy chromu i żelaza a ich komory zasilające mają unikalną 
konstrukcję CAVEX® zapewniającą przepływ laminarny.

Hydrocyklony odwadniające Cavex® DW

Hydrocyklony odwadniające CAVEX® DW to specjalistyczne urządzenia do odwadniania i odmulania 
kopalin, betonu, piasków żelazistych i drobnych rud żelaza oraz wody po płukaniu skały fosforanowej 
i węgla, w systemach przetwarzania kopalin, w tym przygotowania podsadzki. Konstrukcja zawiera 
wydłużoną rurę przelewową, która wywołuje efekt syfonu, co wytwarza podciśnienie. Podciśnienie to można 
regulować i automatycznie zmieniać ustawienia regulatora wylewu, zatrzymując większość iłów i gliny 
w przelewie.

Hydrocyklony Cavex® DE

Hydrocyklony CAVEX® DE wykonują podwójną klasyfikację w jednym cyklu, co poprawia ogólną ostrość 
klasyfikacji. Zwiększenie ostrości klasyfikacji znacznie zmniejsza przepływ frakcji drobnej do produktu dolnego. 
Odziaływanie na przepływ lepkiej warstwy płynu blisko ścian hydrocyklonu uzyskuje się poprzez mechaniczne 
naruszanie warstwy lepkiej oraz zmianę lepkości przez wstrzyknięcie wody. Tworzy to "kurtynę", przez którą 
muszą przeniknąć klasyfikowane cząstki, w konsekwencji prowadząc do zmniejszenia zawartość zbyt drobnego 
materiału w wylewie.



Wyroby gumowe Linatex® są do nabycia u zatwierdzonych dystrybutorów w niektórych krajach. Więcej informacji można uzyskać u swego lokalnego przedstawiciela.

Panele MAP Linatex®

Modułowe panele antyścierne (MAP) Linatex® to panele o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczone 
do wszystkich zastosowań w ciężkich warunkach pracy. W łatwych do montażu i wymiany panelach MAP 
zastosowano sztywną konstrukcję bez użycia stalowego zbrojenia. Przy wymaganym tylko jednym punkcie 
mocowania na panel, ta samoblokująca się konstrukcja zapewnia doskonałą odporność na ścieranie 
i uderzenia, ograniczając wnikanie drobnego materiału pomiędzy panele. Panele są formowane poprzez 
prasowanie i dostępne są w grubościach 30, 40, 50 i 75 mm w zależności od zastosowania i warunków 
eksploatacyjnych. 

Elementy sitowe Media Linatex®

Stworzone, aby zapewnić wyjątkową odporność na zużycia przy najbardziej wymagających 
zastosowaniach, elementy sitowe Linatex® są zasłużenie cenione za niezawodność i trwałość. 
Elementy sitowe Linatex® są przystosowane do montażu w szerokiej gamie instalacji przetwórczych 
i jako standardowe wyposażenie montowane są na wielu wiodących systemach na całym świecie.

Panele przeciwuderzeniowe Linatex®

Panele przeciwuderzeniowe Linatex® są łatwe w montażu i stanowią szybkie i oszczędne rozwiązanie 
w rejonach występowania wysokiego zużycia, uderzeń i wycierania. Wykonane z materiałów Linard® 60 lub 
Linard® HDS o wysokiej odporności na ścieranie, przecinanie i na rozrywanie, te wysokiej jakości i odporne 
na zużycie gumy nadają się do zastosowań w środowiskach zarówno szlamów jak i czynników suchych, 
zapewniając doskonałą odporność na zużycie i ścieranie. Prasowane, z dwoma teownikami, które ułatwiają 
mocowanie, są lekkie i łatwe w obsłudze i montażu.
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Listwy udarowe Linatex®

Listwy udarowe Linatex® wykonywane są z kauczuku naturalnego o unikalnej odporności na ścieranie 
i uderzenia, o twardości w skali Shore 60. Listwy udarowe Linatex® mają ochronną warstwę wierzchnią 
zapewniającą niskie tarcie, zapobiegającą uszkodzeniom i zmniejszającą zużycie, co przekłada się na 
wydłużony okres żywotności. Ustawione pod kątem krawędzie natarcia zapobiegają uszkodzeniom śrub 
i prowadnic. Listwy udarowe Linatex®, dostępne o grubości 55mm i 75mm, łatwo się zakłada przy pomocy 
śrub M16. Metalowa prowadnica wzdłuż każdej listwy Linatex® umożliwia ich łatwe mocowanie i wymianę. 
Solidną platformę do montażu listew udarowych Linatex® stanowi łoże przeciwuderzeniowe. Każde łoże jest 
w pełni regulowane i umożliwia szybki montaż listew o różnej wielkości.

Guma Linatex® w arkuszach

Guma Linatex® klasy premium w arkuszach wykazuje "najlepszą w swojej klasie" odporność na ścieranie 
drobnym szlamem i oferuje doskonałą odporność na przecinanie i rozdzieranie dzięki wysokiej sprężystości 
i niskiemu modułowi. Oferując odporność na szeroką gamę chemikaliów, zastosowania gumy premium Linatex® 
w arkuszach są niemal nieograniczone i obejmują okładziny rur, rynien i zbiorników , hydrocyklonów, pomp, 
węży, wkładki zaworów i paski napędów. Jeśli chodzi o odporność na ścieranie na mokro, Linatex® nie ma sobie 
równych.

Wykładziny gumowe Linatex®

Guma Linatex® jakości premium to w 95% kauczuk naturalny, który wykazuje doskonałą sprężystość, 
wytrzymałość mechaniczną i odporność na przecięcia, rozdarcia i ścieranie. Dzięki ponad 90-letnim 
doświadczeniu w dziedzinie instalacji dla mediów agresywnych, Linatex® nadal klasyfikowane jest jako guma 
klasy premium, o najwyższej odporności na ścieranie na sucho i mokro. Oryginalny i unikalny proces produkcyjny 
nadaje tej gumie niezwykłe właściwości fizyczne i wyjątkowe parametry eksploatacyjne. Gumę Linatex® klasy 
premium można nakładać na różne powierzchnie, aby ograniczyć zużycie i korozję konstrukcji powlekanej, np. 
ścian zsypów, okładzin rur i łuków elastycznych, a także wewnętrznych ścian zbiorników.



Zawory zaciskowe Isogate® PP 1S oraz PP 2L

Pneumatyczne zawory zaciskowe Isogate® idealnie nadają się do zdalnego sterowania bez potrzeby 
stosowania pomocniczych siłowników. Dostępne w wersji z jednoczęściową tuleją (PP 1PS) lub 
dwuczęściową wykładziną (PP 2L) zaciskową. Tuleje zaciskowe z gumową wykładziną są zamknięte 
w solidnych korpusach z odlewu metalowego. Zaciskanie odbywa się przez podanie ciśnienia 
pneumatycznego lub hydraulicznego do wnętrza korpusu, pomiędzy korpus a zewnętrzną powierzchnię 
tulei, wymuszając w ten sposób jej zaciskanie i zamykanie zaworu w miarę wzrostu podawanego ciśnienia.

Zawory zwrotne Isogate® CV

Szlamowe zawory zwrotne Isogate® CV są pokryte wykładziną gumową i służą do zapobiegania 
przepływowi wstecznemu w instalacjach szlamowych. W pełni pokryte kauczukiem naturalnym (premium 
Linatex® lub Linard®) lub gumą syntetyczną, nie mają żadnych wewnętrznych części metalowych 
narażonych na kontakt ze szlamem. Zawory Isogate® CV to pojedyncze, klapowe zawory zwrotne 
z pełnym przelotem, zaprojektowane, aby zapewnić wysoką przelotowość przy niskich stratach na tarcie, 
z wkładanymi i łatwymi do wymiany wykładzinami i klapami z litej gumy.

Wykładziny odporne na zużycie, 
umożliwiające optymalizację pracy młynów...

Zawory zaciskowe Isogate® MP OB oraz MP CB

Zawory zaciskowe Isogate® z korpusem typu otwartego (MP OB) charakteryzuje stalowy korpus o lekkiej 
konstrukcji umożliwiający łatwy dostęp do tulei zaciskowej i łatwą jej wymianę oraz jasne i proste wizualne 
wskazanie położenia zaworu. 

Zawory zaciskowe Isogate® z korpusem typu zamkniętego (MP CB) charakteryzuje odlewany metalowy 
korpus, który osłania i chroni tuleję i elementy zaciskowe przed agresywnym środowiskiem i rozbryzgami 
szlamu.

Zawory zaprojektowane dla nowoczesnych zastosowań 
szlamowych z myślą o łatwości użytkowania...

Zawory Isogate® WS, WB oraz WH

Zasuwy nożowe Isogate® do ciężkich warunków szlamowych to zawory o unikalnej budowie oferujące 
zarówno łatwość użytkowania, jak i optymalizację kosztową. Zawory do czystych cieczy są często błędnie 
stosowane do mediów szlamowych, co prowadzi do szybkiego zużycia gniazda zaworu i wycieków 
do atmosfery. Zawory Isogate® do trudnych warunków pracy, wykonane z materiałów o sprawdzonej 
odporności na ścieranie i korozję, cechuje konstrukcja zapewniająca niskie wymagania konserwacyjne 
w szerokim zakresie zastosowań.

Zawory zwrotne Isogate® Autoball™ AB3

Szlamowe zawory zwrotne Isogate® Autoball™ zapewniają proste automatyczne przełączanie bez potrzeby 
stosowania zazwyczaj kosztownych systemów sterowania. Prosty, trwały, trójdrożny zawór zwrotny do 
najbardziej uciążliwych szlamów zawiera w swym wnętrzu kulę o niskiej wadze, która przemieszcza się, 
aby zamknąć nieaktywny wlot po starcie pompy. Umożliwiając pracę obu pomp na raz, jeśli wymaga tego 
system, zawory Isogate® Autoball™ AB3 skracają czas operacji przełączania i zmniejszają koszty.

Odporne na zużycie wykładziny Vulco®

Odporne na zużycie okładziny Vulco® zaprojektowano, aby zoptymalizować pracę młynów, przy jednoczesnej 
minimalizacji całkowitego kosztu eksploatacji. Zasadą firmy Weir Minerals jest dostarczanie rozwiązań 
najlepszych dla każdego zastosowania wraz z serwisem przez cały czas cyklu życia wykładzin oraz wsparciem 
w celu najlepszego wykorzystania młynów. Odporne na zużycie wykładziny Vulco® produkowane są w różnych 
formach i kształtach, od wyrobów z litej gumy po wykładziny kompozytowe z odpornymi na zużycie wkładkami 
stalowymi lub ceramicznymi nałożonymi na gumową matrycę. 
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Rozwój globalnej sieci serwisu i wsparcia 
świadczy o tym, że nasze zaangażowanie 
nie kończy się wraz z dostawą urządzeń. 
Świadcząc usługi serwisowe, zarówno 
w miejscu montażu urządzenia, jak i poza 
nim, jesteśmy w stanie zoptymalizować 
wydajność Państwa instalacji i zmniejszyć 
całkowite koszty eksploatacji. To dlatego 
dzisiaj tak wielu głównych operatorów na 
całym świecie nie tylko uwzględnia nasze 
wysokowydajne urządzenia w swych 
założeniach projektowych, ale także polega 
na Serwisie Weir Minerals, aby utrzymać ich 
najwyższą wydajność.

Zapewniamy szeroki zakres usług, począwszy 
od obsługi technicznej na zlecenie, 
aż po zawieranie długoterminowych umów 
serwisowych oferujących nowatorskie 
podejście do serwisowania urządzeń.
Zapewnia ono osiągniecie przez Państwa 
instalację optymalnego „stanu technicznego” 
i oznacza radykalną zmianę z jej kosztownej 
konserwacji reaktywnej do konserwacji 
zapobiegawczej.

Nasza oferta serwisowa obejmuje:

• Indywidualne umowy serwisowe i  
 partnerskie

• Monitorowanie stanu technicznego

• Serwis wykonywany u klienta

• Renowację urządzeń w naszych   
 warsztatach

• Wymianę podzespołów pomp

• Serwis wykładzin gumowych u klienta 

• Indywidualne szkolenia produktowe

• Rozruch

Centra serwisowe Weir Minerals i nasza 
flota ruchomych punktów serwisowych 
są zaangażowane w zapewnienie 
środków, wiedzy i usług, które rozpoczną 
długoterminowe i wymierne obniżenie 
całkowitych kosztów eksploatacji. 

Serwis Weir Minerals

Minerals
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