
ŘADA MACH 3 WATERJET

SVĚTOVĚ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ STROJ  
NA ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM 



PROKÁZANÝ VÝKON

Řada Mach 3 si díky instalaci 

tisíců systémů po celém světě 

zasluhuje označení „Světově 

nejrozšířenější vodní paprsek“. 

Zejména však poskytuje trvalý 

výkon. Pro naše zákazníky 

nejvíce znamená každodenní 

spolehlivý provoz a řada 

Mach 3 neustále poskytuje 

osvědčené výsledky. 

TECHNOLOGIE ŘEZACÍ HLAVY

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.

DYNAMIC XD
Přesnost a rychlost dynamického 

vodního paprsku přivedená do 3D světa.

ČERPADLO PRO VŠECHNY APLIKACE

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 BAR [60 000 PSI]

S trvalým provozním tlakem o 
hodnotě 4 150 barů [60 000 PSI] se 
jedná o nízkoúdržbové ultra 
vysokotlaké čerpadlo s dlouhou 
životností.

INTENZIFIKÁTOR 
4 150 BAR [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 BAR [94 000 PSI]

TLAK = VÝKON

55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR

Společnost Flow nabízí nejširší řadu 
vysokotlakých čerpadel. Každá obsahuje 
integrovanou, senzory řízenou diagnostiku, 
která je monitorována ze stanice operátora 
systému Mach 3.



SVĚTOVĚ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ STROJ NA 
ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

MACH 3 2513b
*Rozměry a specifikace 
na zadní straně

NEPŘEKONATELNÝ STROJ NA  
ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM ZA  
KONKURENCESCHOPNOU CENU 

KVALITNÍ  
POHONNÝ SYSTÉM

Přesný kuličkový šroub s 
technologií spin-the-nut 
a digitálním pohonem 
s vysokým rozlišením 
poskytuje vysoce přesný 
a rychlý pohyb.

OPTIMÁLNÍ  
PŘÍSTUPNOST

Otevřená konstrukce 
s volným přístupem k 
řezacímu stolu usnadňuje 
přístup operátora k 
materiálu a dílům.

SYSTÉM PASER  
CUTTING 

Řezací hlava, dávkovací 
jednotka pro abrazivo, 
skladovací  systém a  
optimální dávkování 
abraziva pro perfektní 
zarovnání paprsku.

ODOLNÁ  
KONSTRUKCE

Odolná dvoudílná 
ocelová konstrukce. 
Laserem kalibrovaná a 
zkontrolovaná měřícím 
systémem ball bar.



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 vyrábíte 
velká množství dílů, dokončíte práci díky vyššímu tlaku 
významně rychleji a při celkově nižších nákladech.

TLAK = VÝKON

Naše exkluzivní technologie SmartStream používá patentované 
komplexní matematické modely, které automaticky upravují 
řezný paprsek na základě zvolených parametrů materiálu. 
Stačí pouze, když zvolíte materiál a tloušťku z knihovny více 
než 100 testovaných a předem naprogramovaných materiálů. 
Technologie SmartStream vypočítá vhodnou rychlost a úhly, 
aby poskytovala přesné díly při nejvyšší možné rychlosti.

TECHNOLOGIE SMARTSTREAM

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:  
+/- 0,025 mm  

 ■ Až 3-krát rychlejší než 
standardní systémy 

DYNAMIC WATERJET® – 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.

DYNAMIC WATERJET® XD – DÍLY S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ KVALITOU

TLAK = 
VÝKON



MACH 3 2513b
*Rozměry a specifikace  
na zadní straně 

POHYBLIVÝ  
OVLÁDACÍ PANEL

Pohyblivý dotykový 
ovládací panel umožňuje 
volný a pohodlný pohyb 
kolem vašeho stroje. 
Veškerá diagnostika z 
integrovaného vodního 
paprsku se zobrazí na 
počítači.

KOMPLEXNÍ  
SOFTWAROVÉ SADY 

Jednoduše ovladatelné 
softwarové sady 
FlowMaster® a  
FlowXpert umožňují 
naprogramovat díl  
během minut – téměř u 
každého materiálu a 
tloušťky.



Headquarters for Europe, 
Middle East and Africa:

FLOW EUROPE GMBH 
Gutenberg Straße 10 
64331 Weiterstadt, Germany 
Tel. +49 (0)6151 3095-0 
info-germany@flowcorp.com

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 • Spielberk Office Centre 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

FLOW FRANCE SARL 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FLOW IBÉRICA, S.L.U. 
C/ Santa Hortensia, 15 • Oficina A-3 & D 
28002 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 6 40 73 93 
info-iberica@flowcorp.com

FLOW ITALIA S.R.L. 
Strada Prov. per Turbigo, 64 
20010 Arluno (MI), Italy 
Tel. +39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

FLOW MIDDLE EAST & AFRICA 
Dubai Airport Freezone, 6WA 127 
Dubai, U. A. E. 
Tel. +971 4 260 28 69 
info-mea@flowcorp.com

FLOW UK LTD. 
Unit 3, Canton House 
Wheatfield Way 
Hinckley LE10 1YG, UK 
Tel. +44 (0)14 55 89 53 00 
info-uk@flowcorp.com

FlowWaterjet.com
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1,3 m–2 m 1,3 m–7,3 m

 ■ FlowTeach s bezdrátovým závěsným ovladačem

 ■ Odkalovací systém pro abrazivo

 ■ Navrtávací pomůcka UltraPierce 

 ■ Laserový zaměřovač

 ■ Software FlowNest®

 ■ Varianta vysokotlaké pumpy s hodnotou až 6 500 barů [94 000 psi]

 ■ a další

DALŠÍ VARIANTY A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lineární přesnost 
polohování

0,04 mm / 1 m

Rychlost řezání 7,6 m / min.

Rychlost pojezau 12,7 m / min.

Přesnost opakovaného najetí 0,05 mm 

Zdvih v ose z 150 mm, 178 mm  
(podle použité technologie)

Typ Rozměry

1313b 1,3 m x 1,3 m

2513b 2,5 m x 1,3 m

3020b 3 m x 2 m

4020b 4 m x 2 m

7320b 7,3 m x 2 m


