
Mach 200

Stroj Mach 200 je flexibilní a praktické řešení pro řezání vodním 
paprskem, speciálně navržené tak, aby poskytovalo užitnou 
hodnotu, spolehlivost a výkon. Získejte s Mach 200 funkce často 
vyhrazené pro špičkové stroje pro řezání vodním paprskem za 
rozumnou cenu. 

Elevate expectations.

VÝHODY

• Systém je přístupný ze tří stran, 
takže se materiál snadno zakládá 
a vyjímá

• Řezání pod úhlem díky Pivot+TM

• Flexibilní a všestranný, snadno 
přizpůsobitelný požadavkům 
aplikací

• Konfigurace a opce odpovídající 
vašim potřebám

Díky osvědčené a originální technologii 
vodního paprsku od Flow je stroj 
Mach 200 zkonstruován účelně tak, 
aby poskytoval vysokou užitnou 
hodnotu a výhody za cenu základního 
systému. Moderní elektrické systémy 
a nejnovější generace softwaru Flow 
zajistí rychlou návratnost investic a 
spolehlivý provoz. 

Díky novému systému Pivot+ pro 
řezání pod úhlem a kompenzací úkosu 
umožňuje stroj Mach 200 i pokročilejší 
aplikace. Dopřejte si špičkové 
řezání díky našemu robustnímu a 
kompaktnímu systému s možností 
řezání pod úhlem. Navržené stejnými 
inženýry, kteří zkonstruovali Dynamic 
Waterjet XD® (naše špičkové řešení  
pro 5 osé řezání).

U strojů řady Mach 200 můžete 
očekávat plnou podporu ze strany 
Flow, včetně nabídky servisu. Jsme 
našim zákazníkům k dispozici při 
zlepšování provozuschopnosti stroje 
a nabízíme servisní programy, které 
zajistí bezproblémový provoz. 

ORIGINÁLNÍ  
PODPORA FLOW

PIVOT+ ŘEZÁNÍ  
POD ÚHLEM

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ 
RYCHLÁ NÁVRATNOST 

INVESTIC

Kde hodnota 
odpovídá výkonu.
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ULTRAVYSOKOTLAKÁ ČERPADLA

Čerpadlo s přímým pohonem 4.150 barů

SOFTWARE

FlowXpert® 3D CAD/CAM balíček
FlowMaster® CAD/CAM balíček
FlowTranslate konvertor G-kódu 
FlowNest®

CATIA Compatibility balíček

ŘEZACÍ HLAVY A MOŽNOSTI

Pivot+

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pohyblivý ovládací panel
Velkokapacitní zásobník abraziva  
Paser CF900 
Navrtávací pomůcka UltraPierce™ 
Systém pro odstraňování abraziva
Ochranné štíty proti rozstřiku

SPECIFIKACE A KONFIGURACE
Lineární přesnost polohování

Maximální rychlost pojezdu

Přesnost opakovatelného najetí

Zdvih v ose Z

Osa X (základna)

Osa Y

Zrychlení 

Ballbar - kruhovitost

± 0,095 mm/m

10 m/min

± 0,064 mm

203 mm

4 m

2 m

0,05 G

± 0,095 mm

Jako lídr v oboru vodního paprsku a jeho vynálezce je 
společnost Flow jediný dodavatel spojující výzkum, design a 
výrobu kompletních systémů pro řezání vodním paprskem. 
Tato jedinečná kombinace špičkových schopností vodního 
paprsku a závazku vůči zákazníkům nám umožňuje dodávat 
bezkonkurenční řešení vodního paprsku.

Elevate Expectations.

Mach 200
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