
Řada MACH 4 Waterjet

Léta náskoku.



55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR

INVESTUJTE   
DO BUDOUCNOSTI
Pod elegantním designem 
zařízení Mach 4 se skrývá 
bohatá sada funkcí navržených 
pro dosažení nejvyšší 
produktivity.

ČERPADLO PRO KAŽDÉ VYUŽITÍ

TECHNOLOGIE ŘEZACÍ HLAVY

se jmenovitým tlakem 4 150 barů  
[60 000 psi] a trvalým provozním tlakem 
3 800 barů [55 000 psi] patří HyPlex 
Prime k nejpokročilejším přímo 
poháněným vysokotlakým čerpadlům, 
které jsou dnes k dispozici.

HYPLEx® PRIME 
4 150 BarŮ [60 000 PsI]

s trvalým provozním tlakem 4 150 barů 
[60 000 psi] se jedná o nízkoúdržbové, 
ultra vysokotlaké čerpadlo s dlouho 
životností.

MULTIPLIKÁTOR 
4 150 BarŮ [60 000 PsI]

Čerpadla Hyperjet poskytují 
maximální produktivitu v tomto 
odvětví díky nejvyššímu jmenovitému 
tlaku s hodnotou 6 500 barů [94 000 
psi] a trvalému provoznímu tlaku 6 000 
barů [87 000 psi].

HYPERJET®  
6 500 BarŮ [94 000 PsI]

ČISTÝ VODNÍ PAPRSEK
jako vlas tenký vodní paprsek řeže měkké 
materiály.

STANDARDNÍ VODNÍ PAPRSEK
Využití abraziva umožňuje řezání materiálů  

téměř libovolné tvrdosti.

DYNAMIC wATERJET®

dynamický vodní paprsek - třikrát rychlejší 
a přesnější než standardní vodní paprsek.

DYNAMIC xD
Přesnost a rychlost dynamického 

vodního paprsku převedená do světa 3d.

společnost FLoW nabízí nejširší řadu 
vysokotlakých čerpadel. každé obsahuje 
integrovanou, senzory řízenou diagnostiku, 
která je monitorována ze stanice operátora 
systému Mach 4.

TLAK = VÝKON
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1. ZLePŠenÍ VIdIteLnostI 
oBráBĚnéHo kusu
speciální Led osvětlení pod mostem 
poskytuje zvýšenou viditelnost, příspívá ke 
zlepšení přesnosti součástí a omezuje únavu 
operátora.

2. odstraŇoVánÍ aBraZIVa  
HYdroCLean™
speciální trysky efektivně čeří abrazivo a 
automaticky je odstraňují, takže není třeba 
ho odstraňovat ručně. tento revoluční systém 
umožňuje snadné odkalování, přičemž 
snižuje prostoje a zvyšuje produkci.

3. PŘÍstuPoVÝ sCHod
konstrukce pohonných systémů poskytují 
optimální stabilitu stroje. operátor může 
použít těleso, ve kterém je uložen pohonný 
systém, také jako integrovaný schod, který v 
případě potřeby umožňuje snazší přístup k 
výrobkům.

snažíme se zvýšit komfort obsluhy, který Vám umožní zrychlit řezání a 
zlepšit přesnost součástí. Zařízení Mach 4 posouvá produktivitu a 
ergonomii na další úroveň, se kterou zvýšíte efektivnost i díky designu.

4. PraktICké VZduCHoVé a 
VodnÍ PŘÍPojkY
snadný přístup k přípojkám stlačeného 
vzduchu a oplachové vody.

5. erGonoMICkÝ VÝkLenek 
Pro noHY
konstrukce pamatuje na pohodlí 
operátora a obsahuje jedinečný nožní 
výklenek, který usnadňuje přístup 
operátora k materiálu a součástem.

6. PoHYBLIVÝ oVLádaCÍ PaneL
Pohyblivý dotykový ovládací panel umožňuje 
volný a pohodlný pohyb kolem vašeho stroje.

POHODLÍ OPERÁTORA
eFektIVnost dÍkY detaILŮM

SVěTLA VYPNUTA SVěTLA ZAPNUTA



RYCHLEJŠÍ ŘEZÁNÍ. RYCHLEJŠÍ ZISKY.

PŘÍŠTÍ GENERACE VODNÍHO PAPRSKU

ODOLNÁ KONSTRUKCE

Zařízení Mach 4 s celkově odolnou konstrukcí je 
vyrobeno z kvalitně zpracovaného ocelového odlitku 
bez vnitřního tepelného pnutí, které snadno zvládá i 
nejnáročnější trvalý provoz.

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

na rozdíl od jiných dostupných systémů umožňuje 
rozšiřitelná modulární konstrukce stroje na řezání 
vodním paprskem přizpůsobení rostoucím obchodním 
potřebám. Podle potřeby můžete zvětšit výrobní 
možnosti a řeznou plochu.

JEDNODUCHÝ, ALE VÝKONNÝ SOFTwARE

naše komplexní softwarová sada umožňuje snadno a 
efektivně kreslit, navrhovat, načítat a programovat ploché 
i 3d součásti.

MACH 4 4020c
*Rozměry a specifikace 

na zadní straně.

nejLePŠÍ PoHon

DYNAMIC wATERJET®—DÍLY S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ KVALITOU

náš patentovaný vodní paprsek dynamic Waterjet funguje 
jinak, než ostatní systémy. Při použití technologie smartstream 
dynamic Waterjet nekompenzuje pouze zpoždění a 
úkos paprsku (základní charakteristiky paprsku), ale také 
automaticky za chodu naklání a sleduje rychlost řezací hlavy. 
tím je zajištěno, aby byly součásti dokončeny v co nejkratším 
čase a vysoce kvalitním zpracování.

 ■ Vysoká přesnost: +/- .025 mm

 ■ až 3krát rychlejší než standardní systémy 

DYNAMIC wATERJET® xD—DÍLY S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ KVALITOU

dynamic Xd zahrnuje jedinečné vlastnosti technologie 
smartstream a dynamic Waterjet (popsané výše) pro úhlové 
řezání. tato typická technologie společnosti Flow může 
provádět řezání 5-osým pohybem a přitom řezat složené 
úhly s lepší rychlostí a přesností. snadno řeže plochý 
materiál v rozsahu +/- 60º.

U všech tvarových a 3D dílů je požadován z důvodu bezpečnosti zkušební řez.

TECHNOLOGIE SMARTSTREAM™

naše exkluzivní technologie smartstream používá 
patentované komplexní matematické modely, které 
automaticky upravují pohyb řezného paprsku na základě 
zvolených parametrů materiálu. 

stačí pouze, když si zvolíte materiál a tloušťku z knihovny více 
než 100 testovaných a předem naprogramovaných materiálů. 
technologie smartstream vypočítá vhodnou rychlost a úhly, 
abychom dosáhli přesné součásti při nejvyšší možné rychlosti.

TLAK = VÝKON

Fyzika je jednoduchá a výsledky přesvědčivé: 
čím vyšší je rychlost vodního paprsku, tím 
rychleji můžete řezat. rychlejší vodní paprsek 
také spotřebuje méně abraziva.

rychlejší řezání | nižší náklady | zvýšení výroby

ať vyrábíte jednorázové prototypové součásti 
nebo velká množství součástí, zakázku 
dokončíte významně rychleji a při celkově 
nižších nákladech. 

HUSTOTA VÝKONU  
KOŇSKÝCH SIL/ČTVEREČNÍ PALEC 
[KOŇSKÝCH SIL/6,45Cm^2]

PRŮMěR PAPRSKU

ZÚŽENÍ PAPRSKU

SPOTŘEBA ABRAZIVA  
LB/mIN. [KG/mIN.]

40 000 PSI
[2 750 BAR]

60 000 PSI
[4 150 BAR]

90 000 PSI
[6 200 BAR]

218k

0,060 in
[1,524 mm]

0,045 in
[1,143 mm]

0,030 in
[0,762 mm]

50  
koňských sil

0,010 in
[0,254 mm]

0,005 in
[0,127 mm]

0,003 in
[0,0762 mm]

2,1 
[0,953]

1,24
[0,567]

0,8
[0,363]

401k 737k

50  
koňských sil

50  
koňských sil

RYCHLEJŠÍ A PŘESNěJŠÍ ŘEZ

Převratná technologie řezání a pohybu umožňuje řez 
vysokou rychlostí a bezkonkurenční přesnost, která 
zajišťuje perfektní možnosti i při provádění složitých 
zakázek.

IDEÁLNÍ POHON
Výkon vodního paprsku a kvalita řezaných součástí 
velice závisí na systému pohybu stroje. Zařízení 
Mach 4 je vybaveno nejmodernějším pohonným 
systémem, systémem nexen roller Pinion system 
(rPs). společnost Flow exkluzivně nabízí tento 
speciální pohonný systém, který bezchybně 
kombinuje nejlepší vlastnosti lineárních motorů, 
přesných kuličkových šroubů a ozubených systémů.

Získejte rychlost a přesnost s nulovou vůlí.



SPOJENÉ STÁTY A KANADA
23500 64th avenue south 
kent, Washington 98032 usa
tel: 253-850-3500
BeZPLatné: 800-446-3569
Fax: 253-813-3285   
info@flowcorp.com
Flowwaterjet.com

STŘEDNÍ AMERIKA, JIŽNÍ AMERIKA,  
MExIKO A KARIBSKÁ OBLAST
tel: +55-11-3616-2822 
flowlatino@flowlatino.com
FlowLatino.com 

EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD A AFRIKA
tel: +49-7252-538-0 
info@flowgmbh.com
FlowEurope.com

TAIwAN, ČÍNA, KOREA, JIHOVÝCHODNÍ ASIE
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND
tel: +886-3-577-2102 
sales@flowasia.com.tw
FlowAsia.com

jaPonsko
tel: +81-52-701-7021 
fjc@flowjapan.co.jp
FlowAsia.com
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 ■ dálkový ovladač

 ■ Záchytná vana (lapač) z nerezové nebo běžné oceli

 ■ Řízení výšky vodní hladiny

 ■ Více řezacích hlav

 ■ odkalovací systém pro abrazivo HydroClean™

 ■ navrtávací pomůcka ultraPierce™ 

 ■ Vysokotlaká čerpadla až do 6 500 barů (94 000 psi)

 ■ Velkokapacitní zásobník brusného materiálu

 ■ nástroj pro vyjímání součástí ProXtract™

 ■ Laserový zaměřovač

 ■ a další

DALŠÍ VARIANTY A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lineární přesnost 
polohování

0,001 in/3 ft 0,025 mm/m

Přesnost 
opakovaného najetí

0,001 in 0,025 mm

Maximální rychlost 1 400 ipm 36 m / min.

Zdvih v ose z 12 in 305 mm

Portál (osa x) 6,5 ft, 10 ft, 13 ft 2 m, 3 m, 4 m

Základna (osa y) 6,5 ft–46 ft 2 m–14 m (přírůstky po 1m)

6,5 ft–13 ft
[2 m–4 m]

6,5 ft–46 ft

[2 m–14 m]


