
UNIWERSALNA MASZYNA DO CIĘCIA WODĄ



TECHNOLOGIA POMP

HYPLEX® PRIME 
4 150 BAR

Przy ciśnieniu znamionowym 4 150 barów i ciągłym  
ciśnieniu roboczym 3 800 barów pompy HyPlex Prime  
pracują z najwyższym dostępnym ciśnieniem wśród pomp z 
napędem bezpośrednim. HyPlex Prime jest najnowocześniejszą 
dostępną w przemyśle pompą w swojej klasie.

WZMACNIACZ CIŚNIENIA 
4 150 BAR
Przy ciągłym ciśnieniu roboczym 4 150 barów w 
konfiguracjach 30 i 50 KM chodzi tu o 
ultrawysokociśnieniową pompę o najdłuższej 
żywotności i wymagająca najmniej obsługi w branży.

WIEDZA FACHOWA FLOW
Seria Mach 2 jest wyposażona w takie same oryginale 
komponenty Flow jak nasze urządzenia do cięcia 
strugą wodno-ścierną klasy premium.

OPCJE
 ■ Pakiet maksymalizacji wydajności

 ■ System ułatwiający przebijanie UltraPierce

 ■ Laserowy wskaźnik i detektor krawędzi

 ■ Oprogramowanie do rozmieszczania  
konturów FlowNest

 ■ FlowTeach z pilotem bezprzewodowym

 ■ Zestaw do przezbrojenia na cięcie czystą 
wodą

 ■ System odszlamiania ścierniwa ecoFlow

MOC FLOW
W ZASIEGU RĘKI

SYSTEM DO CIĘCIA TYPU PASER
Najbardziej niezawodny na świecie system do 
cięcia. Głowica tnąca, dozownik i system  
dostarczania ścierniwa zapewniają idealne 
utrzymanie strumienia i optymalne dozowanie 
ścierniwa.

OPROGRAMOWANIE FLOWMASTER
Ten kompleksowy i łatwy w obsłudze pakiet 
oprogramowania jest pełen niezwykle przydatnych 
funkcji, co czyni go ulubionym oprogramowaniem 
na rynku urządzeń do cięcia strugą wodno-ścierną. 
Technologia modelowania strumienia  
SmartStream umożliwia szybkie i precyzyjne 
wycinanie detali - i to już za pierwszym razem.

POMPA ULTRAWYSOKOCIŚNENIOWA
Firma Flow jest światowym liderem w technologii 
cięcia strumieniowego, można więc się 
spodziewać, że nasze pompy będą niezawodne, 
wydajne i łatwe w konserwacji. Seria Mach 2 jest 
dostępna zarówno z pompą o napędzie 
bezpośrednim jak i z pompą wzmacniaczową.

CIŚNIENIE = 
WYDAJNOŚĆ



Seria Mach 2 oferuje nie tylko lepsze osiągi niż inne standardowe 
urządzenia do cięcia strugą wodno-ścierną, ale także wyjątkowy 
stosunek ceny do jakości.

AUTOMATYCZNY UKŁAD  
SMAROWANIA

Smaruje automatycznie komponenty 
napędu precyzyjnego dla zagwarantow-
ania ciągłej maksymalnej wydajności.

UKŁAD NAPĘDU PRECYZYJNEGO

Wysoce sprawne śruby kulowe i 
napędy cyfrowe oferują najwyższą 
dokładność i najdłuższą żywotność.

STABILNA KONSTRUKCJA

Stabilna konstrukcja ze staliwa 
gwarantuje, że ten solidny system do 
cięcia struga wodno-ścierną sprosta 
nawet najtrudniejszym warunkom 
produkcji.



SERIA MACH 2B | DANE TECHNICZNE
Obszar roboczy: od 1,3 m x 1,3 m do 4 m x 2 m 
Dokładność: ±0,13 mm/m
Prędkość: maks. 10 m/min

MOBILNY PUPLIT STEROWNICZY Z 
EKRANEM DOTYKOWYM

Mobilny pulpit sterowniczy na rolkach 
pozwala z łatwością dotrzeć do 
całego obszaru roboczego. Wszystkie 
parametry diagnostyczne maszyny są 
wyświetlane na monitorze.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Programowalna oś Zdane dodatkowe 
możliwości zastosowana.

SOLIDNA WANNA PRZECHWYTUJĄCA

Solidna, ale i elastyczna konstrukcja, 
utrzyma najróżniejsze przedmioty 
obrabiane, od lekkiej uszczelki po 
ciężką płytę metalową. Lamele można 
wymieniać pojedynczo.

MACH 2 TECHNOLOGIA GŁOWIC TNĄCYCH

STRUMIEŃ  
CZYSTEJ WODY

STRUMIEŃ WODY ZE 
ŚCIERNIWEM



OPROGRAMOWANIE  FLOWMASTER®

PROSTE, A JEDNAK WYDAJNE

Trzy łatwe kroki

NARYSUJ, WCZYTAJ LUB 
ZESKANUJ DETAL
Rysowanie w programie FlowMaster 
jest proste. Można także wczytywać 
pliki w wielu formatach (nawet 
zdjęcia) i je przetwarzać.

WPROWADŹ DANE 
MATERIAŁU
Teraz wprowadź rodzaj materiału, 
jego grubość i jakość krawędzi cięcia. 

NACIŚNIJ NA “START”, BY 
ROZPOCZĄĆ CIĘCIE.
Następnie naciśnij na „Start”, by 
rozpocząć proces cięcia.  
Oprogramowanie FlowMaster  
samo wykona pozostałe czynności.

1

2

3
Tutaj SmartStream 
automatycznie 
przyspiesza.

SmartStream  
zwalnia tu  
automatycznie.

METAL



NAJWYŻSZA UNIWERSALNOŚĆ

METAL KOMPOZYTY KAMIEŃ SZKŁO GRUBOŚĆ PRECYZJA USZCZELKI KILKA WARSTW

Seria

Headquarters for Europe, 
Middle East and Africa:

FLOW EUROPE GMBH 
Gutenberg Straße 10 
64331 Weiterstadt, Germany 
Tel. +49 (0)6151 3095-0 
info-germany@flowcorp.com

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 • Spielberk Office Centre 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

FLOW FRANCE SARL 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FLOW IBÉRICA, S.L.U. 
C/Foronda 6, Planta 1 
28034 Madrid, España 
Tel. +34 91 640 73 93  
info-iberica@flowcorp.com

FLOW ITALIA S.R.L. 
Strada Prov. per Turbigo, 64 
20010 Arluno (MI), Italy 
Tel. +39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

FLOW MIDDLE EAST & AFRICA 
Dubai Airport Freezone, 6WA 127 
Dubai, U. A. E. 
Tel. +971 4 260 28 69 
info-mea@flowcorp.com

FLOW UK LTD. 
Unit 3, Canton House 
Wheatfield Way 
Hinckley LE10 1YG, UK 
Tel. +44 (0)14 55 89 53 00 
info-uk@flowcorp.com

FlowWaterjet.com ©
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