
SZYBSZE CIĘCIE. SZYBSZE ZYSKI.

55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR

TECHNOLOGIA SmArTSTrEAm™ 

DyNAmIC WATErjET®—DYNAMICZNIE PIERWSZORZĘDNE CZĘŚCI

DyNAmIC WATErjET® xD—DYNAMICZNIE PIERWSZORZĘDNE CZĘŚCI

Stosowana wyłącznie przez nas technologia SmartStream 
wykorzystuje opatentowane, kompleksowe modele 
matematyczne, które automatycznie optymalizują strumień 
tnący na podstawie wybranych parametrów.

Po prostu wprowadź rodzaj i grubość materiału i żądany 
rodzaj powierzchni z biblioteki bazy danych zawierającej 
ponad 100 przetestowanych materiałów. SmartStream na tej 
podstawie obliczy optymalne parametry idealnego cięcia.

Nasza opatentowana technologia Dynamic Waterjet działa 
inaczej niż inne systemy. Dzięki wykorzystaniu naszej 
technologii SmartStream Dynamic Waterjet nie tylko 
kompensuje zakrzywienie i zwężenie strumienia (naturalne 
cechy cięcia strumieniem wody), lecz także automatycznie 
dobiera kąt nachylenia głowicy tnącej i prędkość cięcia. Daje to 
gwarancje, że część, którą zdejmujesz ze stołu, została wycięta 
tak szybko jak to możliwe i z najwyższą precyzją.

 ■ Wysoka dokładność: +/- 0,025 mm

 ■ Do 3 razy szybciej niż maszyny konwencjonalne. 

Głowica Dynamic XD łączy w sobie (opisane powyżej) 
wyjątkowe możliwości SmartStream i Dynamic Waterjet 
podczas wycinania kątów i fazowania. Ta wyjątkowa 
technologia firmy Flow tnie za pomocą 5-osiowej głowicy 
przegubowej, a nawet może na dużej szybkości cięcia 
wykonywać kąty mieszane o małej tolerancji. Z łatwością 
tnie materiały płaskie z kątem wychylenia do +/- 60º.

Dla pewności zaleca się cięcie próbne lub symulację. 
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ZAINWESTUJ 
W SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ
Wszystkie funkcje Mach 4, ujęte 
w czystą formę, zaprojektowano 
w celu zwiększenia wydajności.

POMPY DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

TECHNOLOGIE GŁOWIC TNĄCYCH

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.

MASZYNY DO CIĘCIA WODĄ KOLEJNEJ GENERACJI

SOLIDNA KONSTRUKCJA 

Konsekwentnie zaprojektowana z myślą o długiej 
żywotności Mach 4 jest wykonana z poddanych 
obróbce precyzyjnej i odprężonych termicznie litych 
elementów odlewanych ze stopów stalowych i ze 
stopów aluminiowych, które dzień po dniu z łatwością 
podołają każdemu nawet najtrudniejszemu zadaniu.

MODUŁOWA KONSTRUKCJA

W przeciwieństwie do innych dostępnych systemów, 
modułowa konstrukcja Mach 4 pozwoli na łatwą 
rozbudowę maszyny wraz z rozwojem waszego 
przedsiębiorstwa. Po prostu zwiększaj moce prz-
erobowe i obszary robocze w zależności od potrzeb.

ŁATWE W OBSŁUDZE, ALE WYDAJNE 
OPROGRAMOWANIE

Nasze obszerne pakiety oprogramowania umożliwiają 
łatwe i wydajne rysowanie, import i programowanie 
dwu- i trójwymiarowych modeli podzespołów.

mACH 4 4020c
*Kolejne wielkości i dane 

techniczne znajdują się 
na odwrocie

NAJLEPSZY NAPĘD

CIŚNIENIE = WYDAJNOŚĆ

Prawa fizyki są proste, a wyniki 
jednoznaczne:  im szybciej porusza się 
strumień wody, tym szybciej można wycinać 
elementy. Do tego szybszy strumień wody 
zużywa mniej ścierniwa.

Tnij szybciej | Obniżaj koszty |  
Zwiększaj produkcję

Bez względu na to, czy to pojedyncze 
prototypy czy produkcja wielkoseryjna, 
wyższe ciśnienie pompy pozwoli ci wykonać 
każde zlecenie szybciej i po znacznie 
niższych kosztach całkowitych.

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 na dzień dzisiejszy na rynku.

HyPLEx® PrImE 
4 150 BAR

Przy ciągłym ciśnieniu roboczym 4 150 
bar jest to ultrawysokociśnieniowa 
pompa do zastosowań w przemyśle o 
najdłuższej żywotności i wymagająca 
najmniej obsługi.

WZMACNIACZ CIŚNIENIA 
4 150 BAR

Dzięki największemu w branży 
ciśnieniu znamionowemu 6 500 bar i 
stałemu ciśnieniu roboczemu 6 000 
bar pompy HyperJet zapewniają 
maksymalną wydajność.

HyPErjET®  
6 500 BAR

Firma Flow oferuje największy asortyment 
pomp wysokociśnieniowych. Każda z nich 
jest w pełni zintegrowana z systemem 
cięcia, a sterowanie czujnikami jednostka z 
funkcją samodiagnozującą umożliwia nadzór 
bezpośrednio z pulpitu operatora Mach 4.

CIŚNIENIE = WYDAJNOŚĆ

GĘSTOŚĆ MOCY  
PS/[2,54 CM]² 

ŚREDNICA STRUMIENIA

ZWĘŻENIE

ŚCIERNIWA 
IN KG/MIN

2 750 BAr
[40 000 PSI]

4 150 BAr
[60 000 PSI]

6 200 BAr
[90 000 PSI]

218K

1,524 mm 1,143 mm 0,762 mm

50 ps 50 ps 50 ps

0,254 mm 0,127 mm 0,0762 mm

0,953 0,567 0,363

401K 737K



Stale poprawiamy ergonomię i łatwość obsługi naszych urządzeń, żebyś jeszcze łatwiej i 
szybciej mógł wycinać coraz bardziej precyzyjne elementy. Mach 4 to maszyna najwyższej 
klasy. Jej konstrukcja wynosi produktywność i ergonomię na wyższy poziom, czyniąc Cię 
jeszcze bardziej wydajnym.

WYGODA OBSŁUGI
WYDAJNOŚĆ  UZYSKANA POPRZEZ SZCZEGÓŁY
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NAJLEPSZY NAPĘD
Rodzaj przeniesienia napędu ma znaczny 
wpływ na wydajność cięcia i jakość wycinanych 
elementów. Mach 4 posiada nowoczesny system 
napędowy z zębatką łożyskowaną Nexen Roller 
Pinion System (RPS). Ten specjalny rodzaj napędu 
stosowany w maszynach do cięcia wodą jest 
oferowany wyłącznie przez firmę Flow i łączy 
bezkompromisowo zalety napędu liniowego z 
zaletami precyzyjnej śruby tocznej i listwy zębatej.

Szybkość i precyzja ruchu, bez luzów. 

WypRzedzA sWój czAs.

MAszyNy do ciĘciA WodĄ mACH 4 

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O.

Holandská 4 • Spielberk Office Centre

639 00 Brno, Czech Republic

Tel. +420 511 120 400

info@flowcorp.cz

FLOW EUROPE GMBH

Gewerbestraße 95

75015 Bretten, Germany

Tel. +49 (0)72 52 53 80

info@flowgmbh.com

FlowWaterjet.com
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ŚWIATŁA WYŁąCZONE  ŚWIATŁA WŁąCZONE

1. popRAWioNA WidoczNoŚĆ 
pRzedMiotU oBRABiANeGo
W most do cięcia wpuściliśmy oświetlenie 
LED obszaru roboczego. Poprawiona 
widoczność ułatwia ustawianie.

2. SYSTEM USUWANIA 
ŚCIERNIWA HYDROCLEAN™
Specjalne dysze skutecznie spłukują 
ścierniwo, usuwając je automatycznie. Ten 
rewolucyjny system usuwania ścierniwa 
zapewnia krótsze przestoje i zwiększoną 
produktywność.

3. STOPIEŃ UŁąTWIAJąCY 
DOSTĘP
Konstrukcja maszyny zapewnia optymalną 
stabilność. Podstawa służy również jako 
zintegrowany stopień – operator może łatwo 
dotrzeć do każdego miejsca stołu roboczego.

4. PRAKTYCZNE PRZYŁĄczA 
poWietRzA i Wody
Specjalny przyrząd pozwala na łatwy 
dostęp do powietrza i wody.

5. ERGONOMICZNE WYCIĘCIE
Specjalny kształt wanny przechwytującej 
umożliwia operatorowi łatwy i wygodny 
dostęp do warstw materiałów i 
przedmiotów obrabianych.

6. MoBilNA stAcjA opeRAtoRA
Poruszaj się jeszcze swobodniej wokół 
maszyny, zabierając konsolę z ekranem 
dotykowym tam, gdzie Ci wygodnie.

SZYBSZE, BARDZIEJ DOKŁADNE CIĘCIE

Przełomowa technologia cięcia i ruchu zapewnia wysoką 
prędkość i niezrównaną precyzję cięcia. Dzięki temu 
jesteś gotowy na najtrudniejsze zadania.

 ■ Zdalny pilot ręczny

 ■ Wanna przechwytująca stalowa lub ze stali szlachetniej

 ■ System mocowania przedmiotu obrabianego

 ■ Wielogłowicowe urządzenia tnące

 ■ Wysokowydajny pakiet ruchu

 ■ System usuwania ścierniwa HydroClean™

 ■ System ułatwiający przebijanie UltraPierce™

 ■ Opcjonalnie pompa wysokociśnieniowa do 6 500 bar

 ■ Zbiornik na ścierniwo wysokiej pojemności

 ■ Manipulator ProXtract™

 ■ Pakiet zatrzymania mgły

 ■ I wiele więcej

KONFIGURACJE I 
WyPOSAŻENIE OPCjONALNE

Dane techniczne Mach 4

Dokładność ustalania 
wzdłużnego (+/-)

0,025 mm/m

Powtarzalność (+/-) 0,025 mm

Maksymalna prędkość 
technologiczna

35 m/min

Posuw w osi Z 305 mm

Most (oś X) 2 m, 3 m, 4 m

Podstawa (oś Y) 2 m do 14 m (w 
jednometrowych segmentach)

2 m–4 m
[6,5 ft-13 ft]

2 m–14 m 

[6,5 ft-4
6 ft]


