
A Mach 500 é mais que uma solução de jato de água — ela é 
uma solução completa. Com tecnologia e suporte exclusivos, 
ela oferece os melhores resultados na produtividade da sua 
empresa. Corte mais peças com uma exatidão inigualável, 
aumentando sua produção e desempenho. 

Faça mais. BENEFÍCIOS

• Excelente produtividade 
• O sistema mais rápido de corte 

com jato de água e abrasivo
• Corte altamente preciso
• Suporte de qualidade oferecido 

pela melhor equipe de 
atendimento do mundo

• Inúmeras opções e configurações 
para suprir suas necessidades

A Mach 500 une uma arquitetura moderna e 
tecnologia de corte avançada. Sistema 
preciso de acionamento com movimentação 
suave que produz peças com muita 
agilidade. Programação fácil e rápida com o 
FlowXpert® 2016, um software CAD/CAM 
inteligente baseado em desenhos.

Uma solução poderosa em todos os 
aspectos com servo driver digital, encoder 
absoluto líder no mercado industrial e 
tecnologia de acionamento distribuído, em 
conjunto com a tecnologia de pressão ultra 
elevada da Flow. Construção totalmente em 
aço que resiste até ao uso mais intenso.

É preciso ter um suporte de qualidade para 
oferecer mais produtividade e confiabilidade. 
Nossas soluções contam com técnicos 
certificados, planos de manutenção 
preventiva, pronta entrega de peças, suporte 
e treinamento abrangente estão disponíveis 
localmente. 

MAIS SUPORTEMAIS CONFIABILIDADEMAIS PRODUTIVIDADE
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BOMBAS DE PRESSÃO ULTRA  
ELEVADA (UHP)

HyPlex® Prime com 4.150 bar 
UltraJet™ com 4.150 bar 
HyperJet® com 6.500 bar

SOFTWARE

Pacote FlowXpert® 3D CAD/CAM
Pacote FlowMaster® CAD/CAM
Conversor para código G FlowCodeTM 
FlowNestTM

Pacote de compatibilidade CATIA
Software para conversão de raster para vetor 

OPÇÕES DE CABEÇOTE DE CORTE

Corte com jato de água pura 
Jato de água com abrasivo padrão 
Dynamic Waterjet®

Dynamic Waterjet XD® 
Vários cabeçotes de corte
Eixo Z programável

OPÇÕES COMPLEMENTARES

Controle de Rolagem
Controle do nível da água
Funil de alimentação contínua Paser CF-900
Seguidor de contorno de cinco eixos Compass™
Dynamic Contour Follower™
UltraPierce™ assistente de vácuo
Sistema de remoção de abrasivos
Tanque de aço inoxidável
Sistema de circuito de água fechado
Protetores de contenção dos jatos
Cortinas com luz para segurança
Localizador de bordas a laser

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Precisão

Velocidade transversal máxima

Repetibilidade

Trajeto Z

Base

Ponte

Aceleração

Circularidade do ballbar

± 0,0381 mm/m 

17,78 m/min 

± 0,03 mm

305 mm, 610 mm

2 m, 3 m, 4 m, 6 m, 8 m 

2 m, 3 m, 4 m,

0,1G

± 0,0635 mm  

Como líder mundial e inventora do jato de água, a Flow é 
a única empresa que pesquisa, desenvolve e produz 
sistemas completos de corte com jato de água. Nossa 
solução para corte com jato de água é exclusiva, pois ela 
une a melhor tecnologia de jato de água do setor e nosso 
compromisso com o cliente, dando a você o poder de 
produzir sempre mais.

Melhoria de  200% na aceleração 

Capacidade de repetição 2X maior

Deslocamento Z até 50% mais rápido
em comparação aos sistemas tradicionais


