
Programação 3D Waterjet direcionada
O FlowXpert 2015 é o primeiro pacote de software do mundo para modelagem 3D e WaterJet completamente 
integrado. Esta simples, mas contudo bastante potente gama de software foi concebida para ser facilmente 
utilizada por utilizadores em qualquer nível de competência. Com o FlowXpert pode importar, criar, modificar 
e esboçar geometria em 3D num único programa. 

O software de programação para arte mais rápido
Com o software avançado de modelagem 3D SpaceClaim, a plataforma FlowXpert oferece uma experiência 
integrada para CAD/CAM. O FlowXpert, apresenta a tecnologia SmartStream™, entende exatamente como o 
material e a sua espessura afetam o comportamento do trabalho e evita todas as estimativas da tarefa de 
fazer a peça perfeita. O sistema deteta os erros do modelo e do esboço, sugere correcções e permite aos 
desenhadores prever o caminho de corte do waterjet sem retirar a peça do sistema.  Com o FlowXpert 2015, 
gasta-se menos tempo a programar a peça perfeita - e com menos erros.

Conhecimento Waterjet integrado
Tira partido dos 40 anos de conhecimento especializado da Flow na aplicação Waterjet. Incorporando 
as melhores práticas da Flow -- tais como dicas da aplicação Waterjet, conhecimento de velocidade de 
materiais, algoritmos melhorados e personalização expandida para dentro e para fora -- o programa guia o 
utilizador passo a passo para criar e cortar a peça perfeita.

Programa outras ferramentas mecânicas
O interface fácil do FlowXpert para a modelagem 3D e 2D não se limita à programação de jato de água. Crie 
e projete modelos completos em 3D prontos a serem utilizados em qualquer outra ferramenta ou sistema 
CAD. Com dicas e instruções consoante o contexto, qualquer pessoa consegue criar modelos sólidos sem 
necessidade de g-code.

CRIAÇÃO RÁPIDA DE PEÇAS

 ■ Crie modelos e acessórios  
3D completos

 ■ Catálogo ampliado em pontos de 
entrada e de saída - e a possibilidade 
de personalizar as suas próprias 
configurações

 ■ Programe diretamente a partir do 
modelo inicial sem conversões de 
ficheiros tipo

 ■ Processamento em folha de metal 
versátil e rápido a partir  
do SpaceClaim

 ■ Análise geométrica específica 
Waterjet

FlowXpert® 2015

Simplesmente melhor programação

ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

Estrutura fácil e menu com símbolos

Add-on disponível em qualquer sistema 
Flow

Importa os formatos CAD 2D e 3D de 
acordo com as normas do sector incluindo: 
DXF, DWG, IGES, STEP, ACIS, AMF, IDF, 
OBJ, Rhino, SketchUp, STL e Bitmaps: São 
ainda suportados outros formatos.

Idiomas suportados: inglês, chinês, francês, 
alemão, italiano, japonês e coreano

Sistemas operativos: Microsoft Windows 
XP com Service Pack 2; Microsoft Windows 
Vista, Windows 7

CPU: Pentium 4 2.0 GHZ ou Athlon 2000+ 
ou mais veloz; processador de 32-bit (x86) 
ou 64-bit (x64); RAM: Mínimo: 512MB RAM 
(32-bit); 1Gb RAM (64-bit)

FLOW WORLDWIDE HEADQUARTERS
23500 64th Avenue South
Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500 
CHAMADA GRATUITA: 800-446-3569
info@flowcorp.com

A Flow é uma empresa 
mundial com quase 200 
escritórios em todo o mundo.

Consulte o site  
FlowWaterjet.com para 
nos contactar.
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