
FlowMaster® soFtware
ao MesMo teMpo siMples e coMpleto

Três etapas simples

Desenhar, iMportar ou 
escanear sua peça
É muito fácil desenhar no FlowMaster. 
Mas se você preferir,  pode importar 
arquivos em múltiplos formatos (até 
mesmo fotos) para processar.

inserir as 
especiFicações Dos 
Materiais
Em seguida, inserir o tipo e a 
espessura do material, e finalmente o 
padrão de qualidade.

toque eM “start” 
(iniciar) para cortar
Em seguida toque em “Start” (Iniciar) 
para começar a cortar. O FlowMaster 
faz todo o resto.
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O SmartStream™ 
acelera 
automaticamente 
neste ponto

O SmartStream™ 
diminui a velocidade 
automaticamente 
neste ponto

VersatiliDaDe total

METal MaTErIaIS 
COMpOSITOS

pEdra VIdrO GrandES 
ESpESSuraS

prECISãO JunTa MaTErIal 
EMpIlhadO
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série Mach 2b  |  ESpECIFICaçõES

área de corte: de 1,3 m x 1,3 m  

(4 pés x 4 pés) a 4 m x 2 m (13 pés x 6,5 pés) 

precisão: ± 0,127 mm por 1m (0,005 pol. por 3 pés)  

Velocidade: 101,6 mm/min (até 400 ipm)

a série Mach 2 supera os equipamentos de jato de água 

padrão da indústria, além de se destacar em QualIdadE.

tecnologia Das BoMBas

jetplex™ 
3.800 Bar [55.000 pSI]

Oferecendo excelente qualidade, a linha de 
bombas de acionamento direto de alta 
eficiência da Flow apresenta pressão 
operacional contínua a 3.800 bar [55.000 psi].

BoMBas intensiFicaDoras 
4.150 Bar [60.000 pSI]
proporcionando pressão operacional contínua 
de 4.150 bar [60.000 psi] em configurações 
típicas de 30 a 100 hp, esta é a bomba de 
pressão ultra elevada, de menor manutenção e 
maior durabilidade do setor.

KnOW-hOW da FlOW Dentro e Fora
apresentando os mesmos principais componentes  
genuínos Flow disponíveis nos nossos equipamentos de 
corte com jato de água com padrão de elite.

opções
 ■ pacote de alto desempenho

 ■ pacote de conveniencia para o operador

 ■ Sistema auxiliar de perfuração ultrapierce™

 ■ localizador de bordas a laser

 ■ Software Flownest

 ■ Software de vetorização FlowShift

 ■ FlowTeach™ com controle sem fio

 ■ Ferramenta especial para remoção de 
peças

o DeseMpenho Da Flow  
à dISpOSIçãO dE TOdOS

sisteMa paser
O consumo de abrasivo mais confiável do 
mundo é exclusivo de todos os sistemas Flow. 
O alinhamento do abrasivo com medição 
precisa e fluxo perfeito são o alicerce dessa 
tecnologia patenteada.

soFtware FlowMaster
Este abrangente pacote de software é fácil 
de usar e oferece uma gama completa de 
recursos de alta capacidade, o que o torna o 
software de jato de água mais popular do 
mercado. a tecnologia de modelagem de jato 
SmartStream permite o corte de peças com 
precisão e rapidez na primeira vez.

BoMBa
Você pode confiar na eficiência e na 
facilidade de manutenção da bomba Flow, o 
equipamento de corte com jato de água que é 
líder mundial. a série Mach 2 apresenta 
bombas de acionamento direta e bombas 
intensificadoras.

painel De controle MóVel coM 
tela sensíVel ao toque

projetado para conveniencia do 
operador, o controle giratório permite 
movimentação livre e a tela sensível ao 
toque oferece interface simples. 

sisteMa De luBriFicação 
autoMática

lubrifica automaticamente os 
componentes de impulso com precisão, 
garantindo desempenho máximo 
contínuo.

recursos aVançaDos De corte

Tecnologia de corte do eixo Z 
programável, oferece maior 
versatilidade e recursos avançados de 
corte.

sisteMa De MoViMentação coM 
precisão

O mais novo sistema de impulso com 
fuso de esferas e unidade digital, 
oferece precisão máxima e longa vida 
útil.

tanque roBusto

Com sua estrutura sólida e ao 
mesmo tempo flexível, trabalhará 
com todo tipo de peça, desde juntas 
leves até placas de metal pesado. 
laminas de sustentação substituíveis 
individualmente.

estrutura rígiDa Da Máquina

Sua estrutura em aço fundido garante 
que este sistema de jato de água 
dará conta da produção mais pesada 
existente.

TECnOlOGIa dE CaBEçOTE dE COrTE MaCh 2

jato De 
água puro

jato De água 
aBrasiVo

pressão = 
proDutiViDaDe


