
Pokročilá technologie 
Flow za dostupnou  
cenu.

Mach 300

Účelná konstrukce stroje M300 pro dosažení bezporuchovosti 
a spolehlivého výkonu. Efektivní a praktický. Mach 300 je 
jednoduchý stroj kombinující pokročilou technologii a jednoduchý 
provoz, přičemž minimalizuje potřebnou pracovní plochu a vaše 
náklady.

Move forward. 
VÝHODY

• Efektivní a přesné řezání
• Rychlá instalace
• Snadné programování a obsluha
• Varianty s malými rozměry
• Špičková podpora od předního 

servisního týmu v oboru 
• Možnosti a konfigurace podle 

vašich potřeb

Účelně zkonstruovaný a zaměřený na 
hodnotu, stroj Mach 300 přináší do světa 
vodního paprsku nový typ návratnosti 
investic. Celoocelová konstrukce je pevným 
základem umožňujícím řezný výkon.  Pokročilá 
technologie Flow zajistí, že získáte vysoce 
kvalitní vodní paprsek s řezným výkonem 
vhodným přesně pro vaše podnikání, podle 
vašich potřeb. 

Inteligentní software v kombinaci 
s ergonomickou konstrukcí zefektivní práci 
obsluhy. Mach 300 nabízí přímo ve stroji 
integrovaný modelovací CAD/CAM software 
FlowXpert®. Díky dlouholetým zkušenostem 
s aplikacemi vodního paprsku vám FlowXpert 
pomůže navrhnout a vyříznout díly v nejlepší 
kvalitě.

K vysoké produktivitě a spolehlivosti je nutná 
špičková podpora. Proto pro vás máme ty 
správné odborníky, programy a systémy – od 
bezpečnostních světelných závor, standardně 
instalovaných do každého přístroje Mach 300, 
až po pečlivé, certifikované techniky, kteří vám 
budou k dispozici po celou dobu životnosti 
vašeho stroje.

PODPORA, NA KTEROU  
JE SPOLEHNUTÍ

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ  
A OBSLUHA

ÚČELNÁ KONSTRUKCE
S VYSOKOU UŽITNOU 

HODNOTOU
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ULTRAVYSOKOTLAKÁ ČERPADLA

HyPlex® Prime se jmenovitým tlakem 4.150 barů  
Multiplikátor ESL s jmenovitým tlakem 4.150 barů  
HyperJet® se jmenovitým tlakem 6.500 barů

SOFTWARE

FlowXpert® 3D CAD/CAM balíček
FlowMaster® CAD/CAM balíček
FlowTranslateTM konvertor G-kódu 
FlowNest™
CATIA Compatibility balíček

ŘEZACÍ HLAVY A MOŽNOSTI

Čistý vodní paprsek 
Standardní abrazivní vodní paprsek 
Dynamic Waterjet®

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pohyblivý ovládací panel
Řízení výšky vodní hladiny
Dynamic Contour Follower™
Navrtávací pomůcka UltraPierce™
Systém pro odstraňování abraziva
Nerezová záchytná vana
Ochranné štíty proti rozstřiku
Laserový zaměřovač

SPECIFIKACE A KONFIGURACE
Lineární přesnost polohování

Maximální rychlost pojezdu

Přesnost opakovatelného najetí

Zdvih v ose Z

Základna (Y)

Portál (X)

Zrychlení 

Ballbar – kruhovitost

 ± 0,053 mm/m

12 m/min

 ± 0,035 mm

305 mm

1,5 m

2 m, 3 m

0,075G

± 0,076 mm

Jako lídr v oboru vodního paprsku a jeho vynálezce 
je společnost Flow jediným dodavatelem spojujícím 
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.

Mach 300

Skontaktuj się z nami 
FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

Move forward. 


