
MASZYNY DO CIĘCIA WODĄ MACH 3 

NAJPOPULARNIEJSZA NA ŚWIECIE MASZYNA DO CIĘCIA WODĄ 



SPRAWDZONA 
WYDAJNOŚĆ
Tysiące instalacji na 
całym świecie zapewniły 
naszej serii Mach 3 tytuł 
„Najpopularniejszych 
na świecie maszyn do 
cięcia wodą”. Ale co dla 
klientów najważniejsze to, 
że sprawdzoną cechą serii 
Mach 3 jest jej niezawodna 
wydajność i stale dobre 
wyniki.

TECHNOLOGIA GŁOWIC TNĄCYCH

POMPY DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

CIŚNIENIE = WYDAJNOŚĆ
Firma Flow oferuje najszerszy asortyment 
pomp wysokociśnieniowych. Każda z nich 
jest w pełni zintegrowana z systemem 
tnącym, a sterowana czujnikami jednostka 
autodiagnostyczna umożliwia nadzór nad  
Mach 3 bezpośrednio ze stacji operatora.

CIĘCIE SAMĄ WODĄ
Strumień wody o grubości ludzkiego 
włosa tnie miękkie materiały.

CIĘCIE STRUMIENIEM 
KONWENCJONALNYM

Dzięki dodaniu ścierniwa można przeciąć 
niemal każdy twardy materiał.

DYNAMIC WATERJET®

Trzy razy szybszy i dokładniejszy niż 
strumień konwencjonalny.

DYNAMIC XD
Precyzja i szybkość technologii Dynamic 

Waterjet w świecie trójwymiarowym.

Z ciśnieniem znamionowym 4 150 bar i 
stałym ciśnieniem roboczym 3 800 bar 
pompy typu HyPlex Prime pracują z 
najwyższym ciśnieniem dyspozycyjnym dla 
pomp z napędem bezpośrednim. HyPlex 
Prime jest najnowocześniejszą pompą 
dostępną obecnie na rynku.

HYPLEX® PRIME 
4 150 BAR

Przy ciągłym ciśnieniu roboczym 4 150 
bar jest to ultrawysokociśnieniowa 
pompa do zastosowań przemysłowych 
o najdłuższej żywotności i najniższym 
wymaganiu obsługi.

WZMACNIACZ CIŚNIENIA 
4 150 BAR

Dzięki największemu w branży 
ciśnieniu znamionowemu 6 500 bar i 
stałemu ciśnieniu roboczemu 6000 bar 
pompy HyperJet zapewniają 
maksymalną wydajność.

HYPERJET®  
6 500 BAR



NAJPOPULARNIEJSZA NA ŚWIECIE MASZYNA DO CIĘCIA WODĄ

MACH 3 2513b
*Dalsze rozmiary i specyfikacje 

znajdują się na odwrocie

MASZYNY DO CIĘCIA WODĄ Z 
PONADPRZECIĘTNYM STOSUNKIEM 
CENY DO WYDAJNOŚCI

ULEPSZONY UKŁAD 
RUCHU 

Precyzyjne śruby z 
nakrętką kulową z 
technologią „spin-the-
nut” oraz wysokoroz-
dzielcze napędy cyfrowe 
zapewniają szybki ruch o 
wysokiej dokładności. 

NAJLEPSZA  
DOSTĘPNOŚĆ 

Otwarta konstrukcja z 
pełnym dostępem do 
stołu roboczego z trzech 
stron zapewnia łatwy 
załadunek i rozładunek 
materiałów. 

SYSTEM DO CIĘCIA  
TYPU PASER

Głowica tnąca, dozownik 
i system dostarczania 
ścierniwa zapewniają 
idealne utrzymanie 
strumienia i optymalne 
dozowanie ścierniwa.

SOLIDNA KONSTRUKCJA 
MECHANICZNA 

Przystosowana do pracy 
przy dużych obciążeniach 
dwuelementowa stalowa 
konstrukcja. Kalibrowana 
laserowo i sprawdzana 
przyrządem pomiarowym 
typu „ball-bar”. 



Nasza wyjątkowa technologia SmartStream wykorzystuje 
opatentowane, kompleksowe modele matematyczne, które 
automatycznie optymalizują strumień tnący na podstawie 
wybranych przez Ciebie parametrów materiału. Po prostu 
wybierz typ i grubość materiału z biblioteki zawierającej 
ponad 100 przetestowanych i wstępnie zaprogramowanych 
materiałów. SmartStream obliczy optymalne parametry dla 
uzyskania idealnego wyniku cięcia.

TECHNOLOGIA SMARTSTREAM

Nasza opatentowana technologia Dynamic Waterjet działa 
inaczej niż inne systemy. Dzięki wykorzystaniu technologii 
SmartStream, Dynamic Waterjet nie tylko kompensuje 
zakrzywienie i zwężenie strumienia (nieodłączne cechy 
cięcia wodą), lecz także automatycznie dostosowuje kąt 
nachylenia głowicy tnącej oraz prędkość cięcia.

 ■ Dokładność: +/- 0,0254 mm 
 ■ Do 3x szybsza niż 

konwencjonalne systemy 

DYNAMIC WATERJET® — DYNAMICZNIE PIERWSZORZĘDNE CZĘŚCI

Dynamic XD łączy w sobie wyjątkowe możliwości technologii 
SmartStream i Dynamic Waterjet (opisane powyżej) 
umożliwiając cięcie kątowe i fazowanie. W tej wyjątkowej 
technologii firmy Flow tnie się za pomocą 5-osiowej głowicy 
przegubowej, która umożliwia wykonywanie kątów złożonych o 
małej tolerancji przy jednocześnie zwiększonej prędkości cięcia. 
Z łatwością wycina płaskie przedmioty w zakresie kąta ruchu 
narzędzia +/- 60º.
Dla bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzenie cięcia testowego lub 
symulacji.

DYNAMIC WATERJET® XD — DYNAMICZNIE  
PIERWSZORZĘDNE CZĘŚCI

Prawa fizyki są jasne, a wyniki jednoznaczne: im szybciej 
porusza się strumień wody, tym szybciej możesz ciąć. Szybszy 
strumień wody zużywa także mniej ścierniwa.

Tnij szybciej | Obniżaj koszty | Zwiększaj produkcję

Bez względu na to czy pojedynczy prototyp, czy produkcja 
wielkoseryjna, wyższe ciśnienie pozwoli ci wykonać 
zlecenie znacznie szybciej i przy znacznie niższych kosztach 
całkowitych.

CIŚNIENIE = WYDAJNOŚĆ



MACH 3 2513b
*Dalsze rozmiary i specyfikacje 

znajdują się na odwrocie

MOBILNE  
STEROWANIE

Wygodna konsola robocza 
na rolkach pozwala 
operatorowi z łatwością 
dotrzeć do całego obszaru 
roboczego. Wszystkie 
parametry diagnostyczne 
maszyny do cięcia wodą 
oraz pompy są 
wyświetlane na 
monitorze.

OBSZERNE PAKIETY 
OPROGRAMOWANIA

Łatwe w obsłudze pakiety 
oprogramowania 
FlowMaster® i FlowXpert 
pozwalają zaprojektować 
część w kilka minut – w 
każdym materiale o każdej 
grubości. 



 ■ FlowTeach z pilotem bezprzewodowym

 ■ System ułatwiania przebijania UltraPierce

 ■ Laserowy wskaźnik i detektor krawędzi

 ■ Oprogramowanie do rozmieszczania konturów FlowNest®

 ■ Opcjonalna pompa wysokociśnieniowa do 6 500 bar.

 ■ i wiele więcej

KONFIGURACJE I 
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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Dokładność ustalania 
wzdłużnego (+/-)

0,04 mm na 1 m 

Prędkość cięcia 7,6 m/min

Prędkość przesuwu 
wzdłużnego

12,7 m/min

Powtarzalność 0,05 mm 

Przesuw w osi Z 150 mm / 178 mm

Model Wymiary

1313b 1,3 m x 1,3 m

2513b 2,5 m x 1,3 m 

3020b 3 m x 2 m

4020b 4 m x 2 m

7320b 7,3 m x 2 m 

1,3 m–2 m 1,3 m–7,3 m 

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/ 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


