
PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO ŘEZÁNÍ 
VODNÍM PAPRSKEM



Zasloužit si označení světově vedoucí společnosti v tech-

nologii vodního paprsku  vyžaduje neustálé zlepšování, 

tvrdou práci a orientaci na zákazníky. Nebereme takovou 

odpovědnost na lehkou váhu a máme neustále zájem 

vytvářet převratná řešení v oblasti vodních paprsků.

SPOLEČNOST FlOw

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI FLOW
Kent, Washington

Váš celý systém vodního paprsku pochází od jediného dodavatele – od společnosti 
Flow. Všechny části jsou při výrobním procesu speciálně konstruovány jako součást 
celku s použitím nejkvalitnějších materiálů a součástí.

Naším cílem je plnit Vaše přání.

Jako přední dodavatel společnostem v žebříčku Fortune 500 po celém světě, více než po-
lovina našich zákazníků má méně než 25 zaměstnanců. Přes odlišné konkrétní požadavky 
a použití jsme odhodláni poskytovat každému z našich zákazníků služby a podporu 
nejvyšší kvality.

VÝROBCE CElÉHO SYSTÉMU

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Možnosti vodního paprsku při přesném řezání 
exotických kovů pro vysokoteplotní použití a 
řezání těsnících materiálů jsou pro společnost 
John Force Racing nesmírnou předností.

JOHN FORCE, JOHN FORCE RACING
17NÁSOBNÝ MISTR SVĚTA V SOUTĚŽI 

DRAGSTERŮ (NHRA)

MHI PROPRIETARY



O TECHNOLOGII VODNÍHO PAPRSKU

Čistá voda

Voda a abrazivo

Abrazivo

JAK TO FUNGUJE
Stroje společnosti Flow jsou navrženy 
pro provoz s čistým i abrazivním vodním 
paprskem.

Čistý vodní paprsek se používá k řezání 
měkkých materiálů.

Pokud je do vodního paprsku přimícháno 
granátové abrazivo, může abrazivní paprsek 
řezat tvrdé materiály.

VlASTNOSTI ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM SPOLEČNOSTI FLOW

VŠESTRANNOST
Umožňuje řezání téměř 
všech materiálů různých 
tlouštěk.

PERFEKTNÍ OKRAJ
Žádné teplo, žádné pnutí. 
Pouze hedvábně hladký 
okraj.

SNADNÉ POUŽITÍ
Softwarové parametry 
se téměř shodují u všech 
úloh.

KRESlENÍ, VlOŽENÍ NEBO SKENOVÁNÍ 
SOUČÁSTI
Kreslení pomocí aplikace FlowMaster® a 
FlowXpert™ je snadné. Můžete rychle vkládat 
ke zpracování různé formáty souborů (včetně 
obrázků).

SPECIFIKACE VSTUPNÍCH MATERIÁlŮ
Zadejte typ vstupního materiálu, tloušťku a 
kvalitu okraje.

TlAČÍTKEM „START“ SPUSTÍTE ŘEZÁNÍ
Pak spusťte řezání stisknutím tlačítka „Start“. 
Ostatní zajistí software.

PŘESNÉ ŘEZÁNÍ
Vysoká přesnost vyrobených 
dílů ihned po dokončení.

ÚŽASNÉ DETAIlY
Tenký paprsek a jemný 
erozní proces dosahuje 
přesných detailů.

ÚSPORA MATERIÁlU
Těsné skládání a společné 
řezací linie.

JEDNODUCHÝ, AlE VÝKONNÝ SOFTWARE
Naše komplexní softwarová sada vám umožní zajistit rychlé a přesné 
vyřezávání součástí ve třech snadných krocích.
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V roce 1979 byl Dr. Mohamed Hashish vedoucím týmu, který vynalezl abrazivní vodní pa-
prsek... V současnosti pokračuje ve vývoji revolučních řešení s vodním paprskem s podobně 
odhodlaným týmem odborníků společnosti Flow.

Je vašim cílem lepší, rychlejší a ziskovější výroba dílů? Každá z našich vyspělých techno-
logických platforem technologií Všechny naše technologicky pokročilé konstrukce, které jsou 
součástí našich systémů, byly navrženy tak, aby poskytovaly a překonaly uvedené vlastnosti.

TECHNOlOgICKÝ lEADER V OBORU:
PŘÍNOS K TECHNOLOGII ŘEZÁNÍ VODNÍM 
PAPRSKEM

SKUTEČNÝ ÚSPĚCH
V otázce technologie se nespokojte s náhražkami.

Díky vlastnictví většiny patentů pro řezání vodním paprskem v tomto oboru, můžete 
mít jistotu, že technologie poskytovaná společností Flow je vysoce pokročilá, 
kvalitně odzkoušená a propracovaná. Je pro společnost Flow specifická a liší se od 
jiných technologií v daném odvětví.

Spojujeme naše odborné znalosti v oblasti vodního paprsku s velmi důležitými 
poznatky od našich zákazníků, které nám umožňují navrhovat systémy, které nejlépe 
vyhovují vašim potřebám.

SPRÁVNÝ SYSTÉM PRO ŘEZÁNÍ  VODNÍM 
PAPRSKEM PODlE VAŠICH POTŘEB

Naši odborníci na vodní paprsek jsou 
důsledně školeni, aby dokázali zvolit 
nejvhodnější systém vodního paprsku pro 
vaše použití.

ŘADA MACH 
Špičkový výkon vodního paprsku pro každé 
použití a rozpočet.

ŠIROKÉ SPEKTRUM PRODUKTŮ

ZÁKlADNÍ STROJ PRO ŘEZÁNÍ VODNÍM 
PAPRSKEM
Cenově dostupné výkonné řešení společnosti Flow. 
Řada Mach 2 nepřekonává pouze nabídku v oboru 
běžných systémů na řezání vodním paprskem, ale 
dokonce v této kategorii vítězí.

Rozměry systému Mach 2

Rozsah rozměrů od: 1,3 m x 1,3 m do 4 m x 2 m

SVĚTOVĚ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ VODNÍ PAPRSEK
Řada Mach 3 si díky instalaci tisíců systémů po celém 
světě zasluhuje označení Světově nejrozšířenější vodní 
paprsek.

Rozměry systému Mach 3

Rozsah rozměrů od: 1,3 m x 1,3 m do 7,3 m x 2 m

lÉTA NÁSKOKU
Rychlejší řezání. Rychlejší zisky. Bezkonkurenční po-
hodlí operátora navržené pro maximální efektivitu. 
Pokročilá technologie s mnohaletým náskokem.

Rozměry systému Mach 4

Rozsah rozměrů od: 2 m x 2 m do 4 m x 14 m 

GIANCARLO BINAGHI,
PREZIDENT, SILFER
ZPRACOVATEL KOVŮ
ALBAVILLA, ITÁLIE

Ve společnosti Silfer je naším oborem všestrannost. 
Specializujeme se na krátkodobé práce s rychlou 
obrátkou. Vodní paprsek společnosti Flow nám 
umožnil zvýšit výkonnost a zkrátit dobu obrátky.



SYSTÉMY ŘEZÁNÍ 
VODNÍM PAPRSKEM 
ŘADY MACH

VARIANTY A
PŘÍSlUŠENSTVÍ
Nabízíme systémy na řezání 
vodním paprskem s různými 
konfiguracemi a variantami. 
Rádi Vám poradíme, který 
systém nejlépe vyhovuje 
vašim konkrétním aplikacím a 
potřebám.

Mach 2 Mach 3 Mach 4

UlTRA VYSOKOTlAKÉ ČERPADlA
4 150 barů [60 000 psi] HyPlex® Prime • • •

4 150 barů [60,000 psi] ESL Intensifikátor • • •

6 500 barů [94 000 psi] HyperJet® • •

ŘEZACÍ HlAVY

Čistý vodní paprsek • • •

Standardní abrazivní paprsek • • •

Dynamic Waterjet® • • •

Dynamic Waterjet XD • •

Programovatelná osa Z • • •

DOPlŇKY
Pohyblivý ovládací panel • • •

Pomůcka pro navrtávání materiálu UltraPierce™ • • •

Výškový snímač Dynamic Contour Follower™ • • •

Chlazení • • •

Odkalovací systém pro abrazivo HydroClean™ • •

Kryt proti stříkající vodě • •

Bezpečnostní světelná závora • • •

Nástroj pro vyjímání součástí ProXtract™ • • •

Pneumatická vrtací hlava • •

Laserový zaměřovač • • •

Balíček pro pohodlí operátora • •

Bezdrátový ovladač  pro SW FlowTeach™ • •

Dálkový ovladač • •

SOFTwARE
Balíček FlowMaster® CAD/CAM • • •

Balíček FlowXpert™ 3D CAD/CAM • • •

Převodník FlowCode™ G-Code • • •

FlowNest™ • • •

Kompatibilní balíček CATIA • •

Software k převodu rastrových a vektorových dat • • •

PŘEHlED NABÍZENÝCH PRODUKTŮ
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FlOw EASTERN EUROPE S.R.O.

Holandská 4 • Spielberk Office Centre 

639 00 Brno, Czech Republic

Tel. +420 511 120 400 

info-ee@flowcorp.com  •  FlowWaterjet.com

Flow je globální společnost s téměř 200 pobočkami po celém světě. Navštivte naši 
webovou stránk FlowWaterjet.com. 


