
Najnowocześniejsza 
technologia Flow w 
przystępnej cenie.

Mach 300

Maszyna Mach 300 została zaprojektowana z myślą o produktywności 
i niezawodności. Jako wydajny i praktyczny system waterjet Mach 300 
łączy zaawansowaną technologię z prostą obsługą, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zajmowanej powierzchni podłogi i kosztów.

Bądź o krok do przodu. 
ZALETY

• Wydajność i wysoka precyzja cięcia
• Szybka instalacja
• Łatwość programowania i obsługi
• Niewielkie gabaryty
• Pierwszorzędne wsparcie od 

specjalistów serwisu światowego 
lidera w branży cięcia strugą 
wodno-ścierną 

• Liczne opcje i konfiguracje 
umożliwiające dostosowanie 
urządzenia do indywidualnych 
potrzeb

Mach 300 to maszyna zaprojektowana 
z myślą o zapewnieniu wartości i 
niezrównanego w branży obrabiarek 
strumieniowych zwrotu z inwestycji. 
Jednolita konstrukcja stalowa stanowi 
solidny fundament dla osiągnięcia znakomitej 
wydajności cięcia. Najnowocześniejsza 
technologia Flow zapewnia wysoką jakość 
strugi i umożliwi Państwa firmie osiągnięcie 
wysokiej wydajności.

Połączenie inteligentnego oprogramowania z 
cechami konstrukcyjnymi maszyny umożliwia 
operatorowi osiągnięcie maksymalnej 
efektywności. W maszynie Mach 300 oparte 
na modelu oprogramowanie CAD/CAM 
FlowXpert® jest bezpośrednio zintegrowane 
z urządzeniem. FlowXpert, opracowany na 
podstawie wieloletniego doświadczenia 
w zakresie stosowania obrabiarek 
strumieniowych, skutecznie pomaga w 
projektowaniu i wycinaniu optymalnych części.

Wysoki poziom produktywności i 
niezawodności wymaga wsparcia 
technicznego światowej klasy. Bramki 
świetlne, stanowiące standardowe 
wyposażenie każdej maszyny Mach 300, 
certyfikowani technicy firmy Flow, którzy 
zapewniają pomoc w potrzebie - to tylko 
przykłady wsparcia ze strony właściwych  
ludzi i programów udzielanego naszym 
klientom na przestrzeni całego okresu 
użytkowania systemu.

WSPARCIE, NA KTÓRE 
 MOŻNA LICZYĆ

PROSTE PROGRAMOWANIE  
I OBSŁUGA

CELOWO ZAPROJEKTOWANY
Z MYŚLĄ O WARTOŚCI
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POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE

HyPlex® Prime - ciśnienie znamionowe 4150 barów 
Pompa wzmacniaczowa  
ESL - ciśnienie znamionowe 4150 barów  
HyperJet® - ciśnienie znamionowe 6500 barów

OPROGRAMOWANIE

Pakiet FlowXpert® 3D CAD/CAM
Pakiet FlowMaster® CAD/CAM
Konwerter kodu G FlowTranslateTM 
FlowNestTM
Pakiet kompatybilności CATIA

OPCJE GŁOWICY TNĄCEJ

Strumień samej wody 
Konwencjonalny strumień wody ze ścierniwem 
Dynamic Waterjet®

DODATKOWE OPCJE

Mobilna stacja operatora
Regulacja lustra wody
System podawania ścierniwa Paser CF-900
Czujnik wysokości Dynamic Contour Follower™ (DCF)
System ułatwiający przebijanie UltraPierce™ Vacuum Assist
System odmulania ścierniwa
Zbiornik przechwytujący ze stali nierdzewnej
Osłona przed odpryskami
Laserowy wykrywacz krawędzi

DANE TECHNICZNE I KONFIGURACJE
Dokładność ustalania wzdłużnego

Maksymalna prędkość posuwu

Powtarzalność

Posuw w osi Z

Oś główna

Most (oś X)

Przyspieszenie 

Odchyłka kołowości zmierzona systemem ballbar

 ± 0,053 mm/m

12 m/min

 ± 0,035 mm

305 mm

1,5 m

2 m, 3 m

0,075G

± 0,076 mm

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

Bądź o krok  
do przodu.

Mach 300

Skontaktuj się z nami 
FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com


