
SÉRIE MACH 3 DE EQUIPAMENTOS DE CORTE COM JATO DE ÁGUA

A MÁQUINA DE CORTE COM JATO DE 
ÁGUA MAIS POPULAR DO MUNDO



DESEMPENHO 
COMPROVADO

A MÁQUINA DE CORTE COM JATO DE ÁGUA MAIS POPULAR DO MUNDO

0 JATO DE ÁGUA INCOMPARÁVEL 
COM PREÇO COMPETITIVO 

PRESSÃO = PRODUTIVIDADE

TECNOLOGIA SMARTSTREAM™

DyNAMIC WATERJET®—PEÇAS DINAMICAMENTE SUPERIORES

DyNAMIC WATERJET® xD—PEÇAS DINAMICAMENTE SUPERIORES

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.

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 
do estoque 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 Dynamic XD incorpora as capacidades exclusivas da 
tecnologia SmartStream e do Dynamic Waterjet (descritas 
acima) para cortes angulares. Essa tecnologia distinta da Flow 
pode cortar com um movimento de 5 eixos, até mesmo cortando 
ângulos compostos com melhor velocidade e precisão. Corte 
peças lisas de até +/- 60° de movimento com facilidade. 

É necessário fazer o teste de corte por motivos de segurança em todas 
as peças formadas e peças 3D.

O 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 da sua cabeça de corte 
instantaneamente. Isso garante que a peça que você retirar 
da mesa seja cortada o mais rapidamente possível e com alta 
precisão. 

 ■ Precisão exata:  
+/- 0,0254 mm [+/- 0,001 pol] 

SISTEMA DE  
MOVIMENTO PREMIUM

Fuso de esfera de alta 
precisão e acionamentos 
digitais de alta resolução, 
que proporcionam um 
movimento altamente  
preciso e rápido. 

MELHOR  
ACESSIBILIDADE

Design aberto com acesso 
total aos três lados da área 
de trabalho, para facilitar o 
carregamento e o 
descarregamento de 
materiais.

SISTEMA DE  
CORTE PASER

Abastecimento confiável  
do material abrasivo e  
pacote de cortes que medem 
precisamente o material 
abrasivo e fornecem um 
alinhamento perfeito  
do fluxo.

Formada por duas peças 
de aço super resistentes. 
Testada dinamicamente  
com Ball Bar.

DESIGN MECÂNICO 
RESISTENTE

Milhares de instalações no 

mundo todo fizeram com que 

a Mach 3 ganhasse o título 

de ”A máquina de corte com 

jato de água mais popular do 

mundo”. O mais importante 

é um desempenho diário 

confiável: isso é o que mais 

importa para nossos clientes, 

e a Mach 3 proporciona 

resultados consistentes 

comprovados. 

TECNOLOGIA DO CABEÇOTE DE CORTE

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. 

 ■ Até 3x mais rápida 
que os sistemas 
padrão

PRESSÃO =  
PRODUTIVIDADE

UMA BOMBA PARA CADA APLICAÇÃO

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]

A Flow oferece a mais ampla variedade 
de bombas de alta pressão. Cada uma é 
completamente integrada, possuindo sensores 
de diagnósticos que são monitorados pela 
estação do operador da Mach 3.

PRESSÃO = PRODUTIVIDADE

55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR

MACH 3 2513b
*Veja tamanhos adicionais  
e especificações no verso

CONTROLE  
REMOTO

Controle operacional 
conveniente para localizar 
facilmente o material completo 
do seu trabalho. Os 
diagnósticos completos da sua 
máquina de corte com jato 
de água são exibidos na 
tela do seu computador.

O conjunto de software de 
fácil utilização, FlowMaster® e 
FlowXpert™, permite que você 
possa programar uma peça 
em minutos, praticamente de 
qualquer material e de 
qualquer espessura.

CONJUNTO DE  
SOFTWARES ABRANGENTES



ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

23500 64th Avenue South 

Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500

LIGAÇÃO GRATUITA: 800-446-3569

Fax: 253-813-3285   

info@flowcorp.com

FlowWaterjet.com

AMÉRICA CENTRAL, AMÉRICA DO SUL, 

MÉxICO E CARIBE

Tel: +55-11-3616-2822 

flowlatino@flowcorp.com

FlowLatino.com 

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Tel: +49-7252-538-0 

info@flowgmbh.com

FlowEurope.com

TAIWAN, CHINA, COREIA, SUDESTE ASIÁTICO, 

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA 

Tel: +886-3-577-2102 

sales@flowasia.com.tw

FlowAsia.com

JAPÃO

Tel: +81-52-701-7021 

fjc@flowjapan.co.jp

FlowAsia.com
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1,3 m–7,3 m 

(4,3 pés–24 pés)
1,3 m–2 m 

(4,3 pés–6,6 pés)

 ■ Alta performance de desempenho

 ■ FlowTeach™ com controle sem fio

 ■ Sistema de remoção de abrasivo HydroCleanTM 

 ■ Sistema auxiliar de perfuração UltraPierceTM

 ■ Localizador de bordas a laser

 ■ Software FlowNest®

 ■ Software de vetorização FlowShift 

 ■ Opção de bomba de alta pressão com até 6.500 bar [94.000 psi] 

 ■ Ferramenta especial para remoção de peça ProXtract™

 ■ E Mais

ACESSÓRIOS E OPÇÕES ADICIONAIS

Especificações da Mach 3

Precisão 0,0381 mm por 1 m 0,0015 pol per 3 pés

Velocidade de 
corte

7,6 m/min Até 300 pol/min

Velocidade 
transversal

12,7 m/min Até 500 pol/min

Repetição 0,050 mm 0,002 pol

Deslocamento Z 178 mm 7 pol

Tamanhos
1313b

 
1,3 m x 1,3 m

 
4 pés x 4 pés

2513b 2,5 m x 1,3 m 8 pés x 4 pés 

3020b 3 m x 2 m 10 pés x 6,5 pés 

4020b 4 m x 2 m 13 pés x 6,5 pés 

7320b 7,3 m x 2 m 24 pés x 6,5 pés


