
Série de equipamentoS para Corte Com Jato de 
Água MACH 2c

o equipamento de Jato de Água  
eSSenCial



todo o deSempenho da Flow ao Seu alCanCe

TeCnologiA do 
CAbeçoTe de CorTe

dynAMiC WATerjeT® 

Peças dinamicamente suPeriores

o sistema dynamic waterjet funciona como nenhum 
outro. usando a tecnologia SmartStream™, o dynamic 
waterjet não só se opõe ao atraso e afunilamento do 
fluxo (características inerentes ao jato de água), como 
também inclina e monitoriza automaticamente a 
velocidade do seu cabeçote de corte instantaneamente. 
desta forma, garante o corte mais rápido possível da 
peça, e com alta precisão.

 ■ precisão exata:   
+/- 0.0254 mm 
[+/- .001 in]

 ■ até três vezes mais 
rápida que os 
sistemas padrão 

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 veloz e mais preciso do 
que o Jato de Água padrão.

MúlTiplos CAbeçoTes de CorTe
Corta mais peças ao mesmo tempo 
com múltiplos cabeçotes de corte.

a combinação perfeita de 
desempenho comprovado, design 
robusto e preço excepcional.

MACH 2 2040c
*Veja outros tamanhos e 
especificações no verso

opções de jato de água dynamic disponíveis na mach 2c.

TeCnologiA  
dA boMbA

inTensifiCAdor  
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.

Hyplex® priMe  
4.150 bar [60.000 pSi] 
Com pressões que chegam a 4.150 bar 
[60.000 psi] e pressões operacionais 
contínuas a 3.800 bar [55.000 psi], as 
bombas hyplex prime têm a máxima 
pressão e são as mais avançadas 
bombas de acionamento direto 
disponíveis hoje no mercado.

Hyplex® priMe 
4.150 bar [60.000 pSi]

inTensifiCAdorA 
4.150 bar [60.000 pSi]

ConsTrução rígidA
projetada com a utilização de análise de 
elemento final (Finite element analysis – Fea), 
e aço distensionado, atende à demanda nos 
picos de produção com facilidade.

proTeção do sisTeMA
a proteção do seu sistema de controle de 
movimentação é de fundamental importância. 
o revestimento em toda a volta dos foles no 
sistema da unidade garante vida longa aos 
componentes e alta precisão no corte das peças.

suíTe de sofTWAre floWMAsTer® - 
siMples, MAs repleTA de reCursos
abrangente e fácil de usar, é um pacote de 
software cheio de recursos eficientes. a 
tecnologia de modelagem do jato SmartStream 
permite o corte preciso das peças e rapidez logo 
na primeira vez.

experiênCiA genuínA inTernA e exTernA dA floW

ConTrole girATório
projetado visando a conveniência do usuário, o 
controle giratório permite livre movimentação 
e a operação via toque na tela oferece uma 
interface facilitada.



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

2 m–4 m[6.5 pés–13 pés]
2 m

[6.5 pés]

 ■ pacote conveniente para o operador

 ■ painel de controle móvel  

 ■ Sistema de remoção abrasivo

 ■ Sistema de suporte do apanhador de material em aço 

inoxidável

 ■ múltiplos cabeçotes de corte

 ■ Sistema auxiliar de perfuração ultrapierce™

 ■ localizador de bordas a laser

 ■ dynamic Contour Follower™ (seguidor de contornos)

 ■ Software Flownest®

 ■ Software FlowShift Vectorization

 ■ Coletor para remoção de peças proXtract™

 ■ e muito mais

opções e ACessórios

precisão retilínea   0.07 mm/m 0.003 pol./3 pés

Velocidade de 
corte

até 20 m/min. até 800 pol./min.

Velocidade de 
deslocamento

até 20 m/min. até 800 pol./min.

repetibilidade 0,050 mm 0.002 pol.

Curso vertical Z 152 mm 6 pol.

Tamanhos
2020c

 
2 m x 2 m

 
6.5 pés x 6.5 pés

2030c 2 m x 3 m 6.5 pés x 10 pés

2040c 2 m x 4 m 6.5 pés x 13 pés

Especificações da Mach 2c

©
 2

0
12

 F
lo

w
 In

te
rn

at
io

na
l C

or
po

ra
ti

on
. T

od
os

 o
s 

di
re

it
os

 r
es

er
va

do
s.

 A
s 

es
pe

ci
fi

ca
çõ

es
 e

 a
s 

de
sc

ri
çõ

es
 e

st
av

am
 c

or
re

ta
s 

na
 d

at
a 

da
 im

pr
es

sã
o.

 A
 F

lo
w

 s
e 

re
se

rv
a 

o 
di

re
it

o 
de

 a
lt

er
ar

 a
s 

es
pe

ci
fi

ca
çõ

es
 e

 o
 d

es
ig

n.
 V

er
sã

o 
0

91
2.


