
Mach 200

Mach 200 to praktyczne i elastyczne rozwiązanie do obróbki 
strumieniowej, które dzięki specjalnej konstrukcji oferuje 
znakomity stosunek ceny do wydajności i wysoką niezawodność.
Z Mach 200 otrzymujecie Państwo funkcje, które gdzie indziej są 
zarezerwowane dla drogich systemów klasy wyższej. 

Elevate expectations.

KORZYŚCI

• Dostęp z 3 stron dla łatwego 
załadunku i rozładunku materiału 

• Pivot+TM Waterjet dla wydajnego 
cięcia ukośnego 

• Elastyczność i wszechstronność; 
łatwe dostosowanie do różnych 
wymagań 

• Opcje i konfiguracje umożliwiające 
dostosowania urządzenia do 
indywidualnych potrzeb 

Mach 200 kusi oryginalną technologią 
cięcia strugą wodno-ścierną 
opracowaną przez firmę Flow i została  
z rozmysłem zaprojektowana jako 
rozwiązanie bazowe, które dzięki 
istotnym funkcjom i zaletom oferuje 
znakomity stosunek ceny do 
wydajności. Nowoczesne układy 
elektryczne oraz oprogramowanie Flow 
najnowszej generacji przyczyniają się 
do szybkiej amortyzacji oraz 
niezawodności eksploatacji.

Głowica Pivot+™ Waterjet do cięcia 
kątowego z kompensacją stożkowatości 
pozwala na realizację wymagających 
zadań także na Mach 200. Wykonuj 
najlepsze cięcia dzięki naszej 
wytrzymałej i kompaktowej głowicy 
tnącej Pivot+, która została 
zaprojektowana tych samych 
inżynierów, którzy wynaleźli też  
Dynamic Waterjet XD® (nasze 
znakomite rozwiązanie do cięcia  
w 5 osiach).

Mach 200 jest objęta programem 
wsparcia i serwisu firmy Flow.  
Stale pracujemy nad poprawą 
dyspozycyjności maszyn i tworzeniem 
programów gwarantujących 
bezproblemową eksploatację.

WSPARCIE TECHNICZNE 
FIRMY FLOW

GŁOWICA PIVOT+ 
DO CIĘCIA UKOŚNEGO

ELASTYCZNE 
ROZWIĄZANIE SZYBKI 
ZWROT Z INWESTYCJI

Właściwy stosunek 
ceny do jakości. 
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POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE

Pompa o napędzie bezpośrednim i ciśnieniu 
4.150 barów

OPROGRAMOWANIE

Pakiet FlowXpert® 3D CAD/CAM
Pakiet FlowMaster® CAD/CAM
Konwerter kodu G FlowTranslate
FlowNest®

Pakiet kompatybilności CATIA

OPCJE GŁOWICY TNĄCEJ

Głowica Pivot+ 

DODATKOWE OPCJE

Mobilna stacja operatora
System podawania ścierniwa Paser CF900 
System ułatwiający przebijanie UltraPierce™ 
System odmulania ścierniwa
System zamkniętego obiegu wody
Osłona przed odpryskami

DANE TECHNICZNE I KONFIGURACJE
Dokładność ustalania wzdłużnego

Maksymalna prędkość posuwu

Powtarzalność

Posuw w osi Z

Oś X (główna)

Oś Y

Przyspieszenie 

Odchyłka kołowości zmierzona systemem Ball Bar

± 0,095 mm/m

10 m/min

± 0,064 mm

203 mm

4 m

2 m

0,05 G

± 0,095 mm

Jako wynalazca i światowy lider w produkcji technologii 
cięcia strugą wodno-ścierną, firma Flow jest jedynym na rynku 
dostawcą, który prowadzi badania, konstruuje i produkuje 
systemy strumieniowe. Dzięki unikalnemu połączeniu wiodących 
na rynku kompetencji w dziedzinie technologii strumieniowej 
z zaangażowaniem klientów, możemy zaoferować Państwu 
znakomity system do obróbki strumieniowej.

Elevate Expectations.

Mach 200

Skontaktuj się z nami
FLOW EASTERN EUROPE 
Škrobárenská 14 
617 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com
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