
MACH 2c MASZYNY DO CIĘCIA WODĄ

UNIWERSALNA MASZYNA DO CIĘCIA WODĄ



 

MOC FLOW W PRZYSTĘPNEJ CENIE

TECHNOLOGIA 
GŁOWICY TNĄCEJ

DYNAMIC WATERJET® 

DYNAMICZNY SPOSÓB NA IDEALNE CZĘŚCI

Nasza opatentowana technologia Dynamic Waterjet działa 
inaczej niż pozostałe systemy. Dzięki wykorzystaniu 
technologii SmartStream, Dynamic Waterjet nie tylko 
kompensuje opóźnienie i stożkowatość strumienia, 
(nieodłączne cechy cięcia wodą), lecz także automatycznie 
dostosowuje kąt nachylenia głowicy tnącej oraz prędkość 
cięcia. Daje to gwarancje, że detal zdejmowany ze stołu 
został wycięty w jak najkrótszym czasie i z jak największą 
precyzją.

 ■ Wysoka dokładność:  
+/- 0,0254 mm

 ■ Do 3x szybsza niż  
konwencjonalne  
systemy

STRUMIEŃ CZYSTEJ WODY
Cienki niczym włos strumień wody tnie 
miękkie materiały.

KONWENCJONALNY STRUMIEŃ WODY
Dzięki dodaniu ścierniwa można przeciąć 
niemal każdy twardy materiał.

DYNAMIC WATERJET®

Trzykrotnie szybszy i dokładniejszy niż  
konwencjonalny strumień wody

WIELOGŁOWICOWE URZĄDZENIA 
TNĄCE
Wycinanie większej ilości części w tym  
samym czasie dzięki kilku głowicom tnącym.

Doskonałe połączenie sprawdzonych 
osiągów, stabilności konstrukcji i 
wyjątkowo korzystnej ceny.

MACH 2 2040c
*Kolejne wielkości i dane technic-

zne znajdują się na odwrocie

Dynamic Waterjet dostępna opcjonalnie w serii Mach 2c.

TECHNOLOGIA  
POMP

WZMACNIACZ CIŚNIENIA  
4.150 BARÓW 
Przy ciągłym ciśnieniu roboczym 4150 
barów jest to ultrawysokociśnieniowa 
pompa do zastosowań w przemyśle o 
najdłuższej żywotności i wymagająca 
najmniej obsługi.

HYPLEX® PRIME  
4.150 BARÓW  
Przy ciśnieniu znamionowym 4150 
barów i ciągłym ciśnieniu roboczym 
3800 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.

HYPLEX® PRIME 
4.150 BARÓW 

WZMACNIACZ CIŚNIENIA 
4.150 BARÓW 

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Zaprojektowany z zastosowaniem analizy 
metodą elementów skończonych (FEA), a 
dzięki konstrukcji ze stali odprężanej  
termicznie układ sprosta nawet najtrudniejszym 
warunkom produkcji.

OCHRONA UKŁADU MECHANICZNEG
Ochrona układu napędowego jest niezmiernie 
ważna. Pełne osłony harmonijkowe chronią 
napędy i gwarantują długą żywotność  
komponentów i stabilną produkcję  
precyzyjnych detali.

ŁATWE W OBSŁUDZE, WYDAJNE  
OPROGRAMOWANIE FLOWMASTER® 
Kompleksowy, łatwy w obsłudze pakiet  
oprogramowania z wieloma przydatnymi  
funkcjami. Technologia modelowania  
strumienia SmartStream umożliwia szybkie  
i precyzyjne wycinanie detali.

WIEDZA FACHOWA FLOW

MOBILNY PULPIT STEROWNICZY
Pulpit sterowniczy na rolkach pozwala na 
łatwe poruszanie się u obrębie maszyny.  
Ekran dotykowy jest przyjaznym interfejsem.



FLOW EUROPE GMBH
Gewerbestraße 95
75015 Bretten, Germany
Tel. +49 (0)72 52 53 80
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/ Santa Hortensia, 15 • Oficina A-3 & D
28002 Madrid, Spain
Tel. +34 91 6 40 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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2 m–4 m[6.5 ft–13 ft]
2 m

[6.5 ft]

 ■ Pakiet maksymalizacji komfortu obsługi

 ■ Pilot obsługi zdalnej

 ■ System odszlamiania ścierniwa ecoFlow

 ■ Wanna przechwytująca stalowa lub ze stali szlachetniej

 ■ Welogłowicowe urządzenie tnące

 ■ System ułatwiający przebijanie UltraPierce

 ■ Laserowy wskaźnik i detektor krawędzi

 ■ Dynamiczne śledzenie konturów - Dynamic Contour Follower

 ■ Oprogramowanie do rozmieszczania konturów FlowNest®

 ■ Oprogramowanie do wektoryzacji FlowShift

 ■ ProXtract™ chwytak do zdejmowania detali

 ■ i wiele więcej

KONFIGURACJE I AKCESORIA

Dokładność ustalania wzdłużnego (+/-) 0,07 mm/m

Maksymalna prędkość cięcia (w zależności 
od materiału i konturu)

20 m/min

Maksymalna prędkość technologiczna 20 m/min

Powtarzalność (+/-) 0,050 mm

Posuw w osi Z 152 mm

Model
2020c

 
2 m x 2 m

2030c 2 m x 3 m

2040c 2 m x 4 m

Seria

Dane techniczne Mach 2c


