
Řada MACH 2c Waterjet

Základ pro řeZání vodním paprskem



Výkon od společnosti FloW za dostupnou cenu

TeCHnologie  
řezACí HlAvy

DynAMiC WATerjeT® 

Díly s výrazně vyšší kvalitou 

náš patentovaný vodní paprsek dynamic Waterjet 
funguje jinak než ostatní systémy. při použití 
technologie smartstream nepočítá vodní paprsek 
dynamic Waterjet pouze zpoždění a úkos paprsku 
(základní charakteristiky paprsku), ale také 
automaticky za chodu naklání řezací hlavu a sleduje 
její rychlost. tím je zajištěno, že díly jsou řezány co 
nejrychleji a s co nejvyšší přesností.

 ■  Vysoká přesnost:   
+/-  0,025 mm 

 ■ až 3x rychlejší 
než standardní 
systémy 

ČisTý voDní pAprsek
jako vlas tenký vodní paprsek řeže 
měkké materiály.

sTAnDArDní voDní pAprsek
díky granátovému abrazivu 
umožňuje řezání materiálů prakticky 
libovolné tvrdosti.

DynAMiC WATerjeT®
dynamický vodní paprsek - třikrát 
rychlejší a přesnější než standardní 
vodní paprsek.

víCe řezACíCH HlAv
Řežte více dílů najednou několika 
řeznými hlavami.

dokonalá kombinace 
osvědčeného výkonu, robustní 
konstrukce a výjimečné ceny.

MACH 2 2040c
*rozměry a specifikace na  

zadní straně.

varianta Dynamic Waterjet je k dispozici u modelu Mach 2c.

TeCHnologie  
ČerpADel

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

Hyplex® priMe  
4 150 barů [60 000 psi] 
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]

MulTiplikáTor 
4 150 barů [60 000 psi]

oDolná konsTrukCe
navrženo s využitím metody konečných prvků 
(Fea) a oceli s tepelně odstraněným vnitřním 
pnutím, zajišťuje plnění náročných výrobních 
požadavků.

oCHrAnA sysTéMu
ochrana pohonného systému je důležitá. 
díky ochranným vakům hnacího systému je 
zaručena dlouhá životnost komponentů a 
vysoká přesnost řezaných dílů.

jeDnoDuCHý, Ale výkonný sofTWAre 
floWMAsTer® sofTWAre suiTe
komplexní, snadno použitelný softwarový balík 
plný výkonných funkcí. Modelovací technologie 
smartstream umožňuje přesné a rychlé řezání 
hned napoprvé.

skuTeČné oDborné znAlosTi spoleČnosTi floW v kAžDéM oHleDu

poHyblivý ovláDACí pAnel
konstrukce pohyblivého ovládacího panelu 
byla navržena s cílem zajistit pohodlí a volný 
pohyb; dotyková obrazovka představuje 
snadno použitelné rozhraní.



Headquarters for europe,  
Middle east and Africa:

floW europe gMbH
Gewerbestraße 95 
75015 bretten, Germany
tel. +49 (0)72 52 53 80
info@flowgmbh.com

floW eAsTern europe s.r.o.
Holandská 4 • Spielberk Office Centre 
639 00 brno, czech republic
tel. +420 511 120 400
info@flowcorp.cz

floW frAnCe sArl
38, place des pavillons 
69007 lyon, France
tel. +33 (0)4 72 80 82 03
flowfrance@flowfrance.com

floW ibériCA, s.l.
Pol. ”Európolis” - c/Dublin • Nave 5B 
28232 las rozas (Madrid), spain
tel. +34 91 6 40 73 93
info-iberica@flowcorp.com

floW iTAliA s.r.l.
strada per turbigo, 64
20010 arluno (Mi), italy
tel. +39 02 90 37 93 83
info@flowitalia.com

floW MiDDle eAsT & AfriCA
4Wa 127, dubai airport Freezone
dubai, u. a. e.
tel. +971 4 260 28 69
info-middleeast@flowcorp.com

floW uk lTD.
19 Wheatfield Way
Hinckley le10 1YG, uk
tel. +44 (0)14 55 89 53 00
info@flowuk.com

flowWaterjet.com
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 ■ sada pro komfortní ovládání

 ■ Vzdálený závěsný ruční modul

 ■ systém odstranění brusiva

 ■ záchytná vana z nerezové nebo běžné oceli

 ■ Více řezacích hlav

 ■ pomůcka pro navrtávání materiálu ultrapierce™

 ■ pomůcka pro navrtávání materiálu ultrapierce™

 ■ laserový zaměřovač

 ■ Výškový snímač dynamic contour Follower™

 ■ software Flownest® 

 ■ Vektorizační software Flowshift

 ■ Hůlka pro vyjímání součástí proXtract™

 ■ a další

DAlŠí vAriAnTy A 
přísluŠensTví

2 m–4 m[6,5 stopy x 13 stop]
2 m

[6,5 stopy]

 

přesnost polohování ± 0,125 mm

rychlost řezání až 20 m/min

rychlost pojezdu až 20 m/min 

přesnost opakovaného najetí 0,050 mm

zdvih v ose z 152 mm

rozměry
2020c

 
2 m x 2 m

2030c 2 m x 3 m

2040c 2 m x 4 m

— technické údaje


