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DANE TECHNICZNE I WIELKOŚĆI
Dokładność osiowa liniowa

Prędkość technologiczna

Przyspieszenie 

Powtarzalność

Kołowość

Posuw w osi Z

Oś główna (X)

Podpory (Y)

± 0,095 mm/m

10 m/min

0,05 g

0,051 mm 

± 0,095 mm

203 mm

4 m 

2 m

WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT
Pakiety konserwacyjne
FlowPathTM

FlowNest®

FlowXpert®

FlowCutTM

System ułatwiający przebijanie UltraPierce™ 
Osłona przed odpryskami
System odszlamiania ścierniwa ecoFlow 

elevate expectations.
The New Dimension:

Waterjet

CIĘCIE MATERIAŁU PŁASKIEGO,  
CIĘCIE KĄTOWE I DETALI O  
ZRÓŻNICOWANEJ GEOMETRII –  
WSZYSTKO ZA POMOCĄ PIVOT+ WATERJET.

Wyłącznie dla   
Mach 200

Rozwiązanie do cięcia w wielu osiach  
z kompensacją stożkowatości –  

do 60° dla cięcia kątowego

Szybkie ustawianie  
i kalibrowanie

Opracowana przez  
ekspertów firmy Flow  
od technologii cięcia

Stabilna, trwała konstrukcja  
ze stopniem ochrony IP67

Znakomita wydajność dzięki  
przegubowi do wysokich 

 prędkości – aż do 120 obr./min

Maksymalny obszar cięcia dzięki 
kompaktowej konstrukcji
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Najnowocześniejsza  
technologia cięcia
Od 2 D do cięcia za pomocą systemu wieloosiowego, 
technologia Flow oferuje najwyższą precyzję i 
najszybszą produkcję detali.

Dostępne są kolejne opcje głowicy tnącej.

UltraPierce  
System ułatwiający przebijanie dla wszystkich 
materiałów kruchych i laminowanych.

Pivot+ Waterjet 
Precyzja i elastyczność - cięciu w wielu osiach  
z kompensacją stożkowatości.

:

WARTOŚĆ +

Mach 200 to elastyczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do obróbki 
strumieniowej, które dzięki specjalnej konstrukcji oferuje znakomity stosunek ceny do 
wydajności i wysoką niezawodność. Materiały od kamienia po włókna węglowe, od 
zwykłych elementów w 2 D aż po złożone cięcia kątowe, dadzą się wycinać bez wysiłku 
- a mianowicie za pomocą funkcji, które gdzie indziej są zarezerwowane wyłącznie dla 
drogich systemów klasy wyższej. I to w niezwykle korzystnej cenie.

Wydajność. Wartość dodana. Elevate expectations.

WYDAJNOŚĆ.
WYDAJNY SYSTEM DO OBRÓBKI STRUMIENIOWEJ

WYJĄTKOWE

DOSTĘP Z  
TRZECH STRON
Łatwy załadunek i 
rozładunek materiałów.

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA
Wysokiej jakości gwinty 
toczne i sprawdzona 
technologia we 
wszystkich obszarach.

MOBILNE  
STEROWANIE
Oferuje pełna swobodę  
ruchu podczas obsługi 
urządzenia.

OCHRONA  
SYSTEMU
Gwarantuje długą  
żywotność komponentów  
i precyzyjne detale.

Zmaksymalizuj dyspozycyjność  
maszyny i swój zysk za pomocą 

Dzięki FlowCare nasi klienci są od samego początku nastawieni na sukces: od szkolenia  
po serwis, od technicznego know-how po oryginalne części zamienne i wszystko to, co  
jest pomiędzy. Zaufaj dyspozycyjności maszyny i zwiększ swój zysk.

Pakietem FlowCare zatroszczymy się o Twoją instalację do cięcia strugą wodno-ścierną, 
żebyś mógł zająć się swoim przedsiębiorstwem.

Magia za kulisami
FlowXpert® to w pełni zintegrowane oprogramowanie 
do modelowania w 3 D i do ścieżek cięcia. FlowXpert 
bazuje na inteligentnych algorytmach i na ponad 
40-letnim doświadczeniu w dziedzinie technologii 
strugi wodno-ściernej. Oprogramowanie automatycznie 
utworzy najbardziej ekonomiczną ścieżkę cięcia. 
Osiągnij szybki zwrot z inwestycji, efektywny sposób 
pracy i płynną produkcję, dzięki czemu możesz 
przekroczyć swoje oczekiwania. 

Technologia
Support
Szkolenie
Serwis
Części zamienne 
Ścierniwo 
...i wiele więcej!
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Wiodąca w branży 
technologia pomp
Wybierz spośród wielu modeli 
pomp. Jako jedyny producent pomp 
multiplikatorowych i pomp z napędem 
bezpośrednim mamy właściwą pompę 
do każdego zastosowania. 


