
CORTES MAIS RÁPIDOS.  
RECOMPENSAS MAIS RÁPIDAS.

55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR

TECNOLOGIA SMARTSTREAM™

DYNAMIC WATERJET®—PEÇAS DINAMICAMENTE SUPERIORES

DYNAMIC WATERJET® XD—PEÇAS DINAMICAMENTE SUPERIORES

Nossa tecnologia exclusiva SmartStream utiliza modelos 
matemáticos complexos patenteados que ajustam 
automaticamente seu fluxo de corte com base nos 
parâmetros de materiais que você escolher. 

Basta selecionar o tipo de material e a espessura a partir 
da biblioteca de mais de 100 materiais pré-programados 
e testados. A SmartStream calculará a velocidade e os 
ângulos certos para lhe fornecer a peça exata o mais 
rapidamente possível.

O nosso Dynamic Waterjet funciona como nenhum outro 
sistema. Usando a tecnologia SmartStream, o Dynamic 
Waterjet não só se opõe ao retardo e afilamento do fluxo 
(características inerentes ao jato de água), mas também 
inclina e monitora automaticamente a velocidade do seu 
cabeçote de corte instantaneamente. Isso garante que a peça 
seja cortada o mais rapidamente possível e com alta precisão.

 ■ Precisão exata: +/- 0,001 pol (+/- 0,0254 mm) 

 ■ Até 3x mais rápida que os sistemas padrão 

Dynamic XD incorporates the unique capabilities of 
SmartStream technology and Dynamic Waterjet (described 
above) for angular cutting. This distinctive Flow technology 
can cut with 5-axis motion, even cutting compound angles 
with improved speed and accuracy. Easily cut flat stock 
with up to +/- 89º of motion. 

Test cut for safety required on all formed and 3D parts.
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INVISTA 
NO SEU 
FUTURO
Envolta em um design 

elegante, cada recurso da 

Mach 4 foi fabricado com o 

propósito de aumentar a sua 

produtividade.

UMA BOMBA PARA CADA APLICAÇÃO

TECNOLOGIA DO CABEÇOTE DE CORTE

Com pressões que chegam a 4.150 bar 
[60.000 psi] e pressões operacionais 
contínuas a 3.800 bar [55.000 psi], as 
bombas da HyPlex Prime têm a máxima 
pressão e são as mais avançadas bombas 
de acionamento direto disponíveis hoje. 

HYPLEX® PRIME 
4.150 BAR [60.000 PSI]

Com pressão operacional contínua de 
4.150 bar [60.000 psi], esta é a mais 
duradoura bomba de pressão ultra 
elevada com o menor tempo de 
manutenção da indústria. 

INTENSIFICADOR 
4.150 BAR [60.000 PSI]

Com pressões que chegam até 6.500 bar 
[94.000 psi], e pressões operacionais 
contínuas de 6.000 bar [87.000 psi], as 
bombas Hyperjet fornecem a maior 
produtividade do mercado.

HYPERJET®  
6.500 BAR [94.000 PSI]

JATO DE ÁGUA PURA
Com a espessura de um fio de cabelo, o fluxo 
do jato de água corta materiais macios.

JATO DE ÁGUA PADRÃO
Utiliza um tipo de abrasivo (Garnet) para cortar 

praticamente qualquer material rígido.

DYNAMIC WATERJET®

Três vezes mais rápido e mais preciso 
do que o Jato de Água Padrão.

DYNAMIC XD
A precisão e a velocidade do Dynamic 

Waterjet trazidos para o mundo 3D. 

A Flow oferece a mais ampla variedade 
de bombas de alta pressão. Cada uma 
é completamente integrada, que são 
monitorados pela estação do operador 
da Mach 4.

PRESSÃO = PRODUTIVIDADE

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE COM JATO DE ÁGUA

PROJETO RESISTENTE

Com design durável do começo ao fim, a Mach 4 é 
feita com aço sólido fundido com alívio de tensão tér-
mico e usinadas com precisão, suportando facilmente 
até mesmo a utilização diária mais rigorosa.

DESIGN MODULAR

Diferente de qualquer outro sistema disponível no 
mercado, este design modular de fácil expansão 
permite que o sistema da máquina de corte com jato 
de água cresça com o seu negócio. Adicione mais 
recursos e áreas de corte quando necessário. 

SOFTWARE SIMPLES, MAS PODEROSO

Nosso conjunto de softwares abrangentes permite a 
você desenhar, projetar, importar e programar  
peças planas e em 3D com facilidade e eficiência.

MACH 4 4020c
*Veja os tamanhos 
e especificações 
adicionais no verso

O MELHOR PERCURSO

PRESSÃO = PRODUTIVIDADE

A física é simples e os resultados são 
definitivos: quanto mais rápido o movimento do 
fluxo da sua máquina de corte com jato de 
água, mais rápido você poderá cortar. Uma 
máquina de corte com jato de água mais rápida 
também utiliza menos abrasivos. 

Corte mais rápido. Gaste menos. 
Aumente a produção

Quer você esteja criando peças avulsas ou 
produzindo uma grande quantidade de peças, 
uma maior pressão vai permitir que seu 
trabalho seja feito significantemente mais 
rápido e com um custo total menor. 

DENSIDADE DE 
POTÊNCIA  

DIÂMETRO DO  
JATO

JATO

TAXA ABRASIVA  
KG/MIN (LB/MIN)

2.750 BAR
[40.000 PSI]

4.150 BAR
[60.000 PSI]

6.200 BAR
[90.000 PSI]

218K

1,524 mm
[0,060 pol]

1,143 mm
[0,045 pol]

0,762 mm
[0,030 pol]

50 HP 50 HP 50 HP

0,254 mm
[0,010 pol]

0,127 mm
[0,005 pol]

0,0762 mm
[0,003 pol]

0,953
[2,1]

0,567
[1,24]

0,363
[0,8]

401K 737K



Nós nos esforçamos para oferecer recursos convenientes ao operador, que permitem um 
corte de peças mais preciso e ágil. Por meio de seu design, a Mach 4 traz a produtividade 
e a ergonomia para o próximo nível, fazendo de você um profissional mais eficiente. 

PARA A CONVENIÊNCIA DO OPERADOR
EFICIÊNCIA NOS DETALHES
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O MELHOR PERCURSO
O desempenho do jato de água e a qualidade do 
seu corte dependem exclusivamente do sistema de 
movimento. A Mach 4 disponibiliza um sistema de 
movimentação de última geração, o Nexen Roller 
Pinion System (RPS). Oferecido exclusivamente pela 
Flow, este sistema especial de movimento combina 
as melhores características de motores lineares, 
fusos de esfera de alta precisão e sistemas de 
pinhão, sem comprometer sua qualidade. 

Alcance a velocidade e a exatidão sem retrocessos.  

ANOS À FRENTE.

SÉRIE MACH 4 DE EQUIPAMENTOS 
PARA CORTE COM JATO DE ÁGUA 

UNITED STATES & CANADA

23500 64th Avenue South 

Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500

TOLL-FREE: 800-446-3569

Fax: 253-813-3285   

info@flowcorp.com

FlowWaterjet.com

CENTRAL AMERICA, SOUTH AMERICA,  

MEXICO & CARIBBEAN

Tel: +55-11-3616-2822 

flowlatino@flowcorp.com

FlowLatino.com 

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

Tel: +49-7252-538-0 

info@flowgmbh.com

FlowEurope.com

TAIWAN, CHINA, KOREA, SOUTHEAST ASIA, 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Tel: +886-3-577-2102 

sales@flowasia.com.tw

FlowAsia.com

JAPAN

Tel: +81-52-701-7021 

fjc@flowjapan.co.jp

FlowAsia.com
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 ■ Display Operacional Portátil (Handheld)

 ■ Tanque coletor de aço inoxidável 

 ■ Sistema de fixação de peças 

 ■ Múltiplas cabeças de corte 

 ■ Movimento de Alta Performance 

 ■ Sistema de remoção de material abrasivo HydroClean™  

 ■ Sistema auxiliar de perfuração UltraPierce™ 

 ■ Opção de bomba de pressão ultra elevada a até 6.500 bar [94.000 psi]

 ■ Reservatório de Abrasivo de 1 tonelada

 ■ Ferramenta especial para remoção de peças

 ■ Proteção de acrílico para o tanque

 ■ E muito mais

ACESSÓRIOS E OPÇÕES ADICIONAIS

Especificações da Mach 4

Precisão 0,025 mm/m 0,001 pol/3 pés

Repetição 0,025 mm 0,001 pol3

Velocidade máxima 36 m/min 1.400 pol/min

Deslocamento Z 305 mm 12 pol

Ponte (eixo x) 2 m, 3 m, 4 m 6,5 pés, 10 pés, 13 
pés

Base (eixo y) 2 m–14 m  
(incrementos de 1 m)

6,5 pés–46 pés

2 m–4 m
[6,5 pés–13 pés]

2 m–14 m 

[6,5 pés–46 pés]

LUZES APAGADAS LUZES ACESAS

1. MELHOR VISIBILIDADE DA 
PEÇA TRABALHADA
A exclusiva iluminação por LEDs na parte 
inferior aumenta a visibilidade, ajudando a 
melhorar a exatidão das peças e a reduzir o 
cansaço do operador.

2. REMOÇÃO ABRASIVA  
HYDROCLEAN™
Jatos especiais jorram eficientemente 
o abrasivo usado, removendo-o 
automaticamente para que você não tenha 
que fazê-lo manualmente. Este sistema 
revolucionário oferece facilidade de 
remoção com menor tempo de paralisação, 
aumentando, assim, a produção.  

3. DEGRAU DE ACESSIBILIDADE
O design da máquina fornece excelente 
estabilidade de sistema. Ele também pode ser 
usado como um degrau integrado do operador, 
para garantir o acesso adicional às suas peças 
de trabalho quando necessário. 

4. CONEXÕES PRÁTICAS DE 
AR E ÁGUA 
Conexões de ar e água com fácil acesso, 
ambas na mesma conexão portátil. 

5. FORMATO ERGONÔMICO 
PARA OS PÉS
Projetado com o operador em mente, o 
excepcional formato ergonômico para os 
pés permite acesso confortável aos seus 
materiais e peças.

6. PAINEL DE CONTROLE MÓVEL
Mova-se livremente ao redor da sua máquina 
de corte com jato de água, levando o painel 
de controle com você para sua conveniência. 

CORTE MAIS RÁPIDO E PRECISO

O corte inovador e a tecnologia de movimento 
oferecem cortes de alta velocidade e com uma 
precisão incomparável, garantindo que você esteja 
muito bem equipado para enfrentar até mesmo os 
trabalhos mais difíceis na sua oficina.


