
WYCINARKA WODNA - 
OMÓWIENIE



Potrzeba ciągłej innowacyjności, ciężkiej pracy i skupienia 

na kliencie aby uzyskać tytuł Światowego Lidera w Tech-

nologii Wycinarek Wodnych. To odpowiedzialność, której 

nie lekceważymy, i która napędza naszą pasje tworzenia 

następnych przełomowych rozwiązań w dziedzinie wycinarek 

wodnych.

FIRMA FLOW

K WATERA GŁÓWNA FIRMY FLOW
Kent, Washington

Twój kompletny system wycinarki wodnej pochodzi od jednego dostawcy - firmy 
Flow. Każda część została zaprojektowana specjalnie pod kątem współpracy z innymi 
elementami, z wykorzystaniem wyłącznie najlepszych materiałów i podzespołów 
pochodzących z naszych procesów produkcyjnych.

Poświęciliśmy się aby służyć Wam.

Jesteśmy wiodącym dostawcą firm z listy Fortune 500 z całego świata, lecz ponad połowa 
naszych klientów zatrudnia mniej niż 25 pracowników. Pomimo tego, że konkretne potr-
zeby i zastosowania różnią się od siebie, dajemy z siebie wszystko aby zapewnić każdemu z 
naszych klientów najwyższą jakość wsparcia i obsługi.

PRODUCENT KOMPLETNEGO SYSTEMU

SKONCENTROWANIE NA KLIENCIE

Zdolność wycinarek wodnych do wysoce precyzy-
jnego wycinania egzotycznych, odpornych na 
wysoką temperaturę metali, a nawet wycinania 
materiałów uszczelniających jest dla John Force 
Racing wielką zaletą.

JOHN FORCE, JOHN FORCE RACING
17-KROTNY MISTRZ ŚWIATA NHRA

MHI PROPRIETARY



O TECHNOLOGII WYCINAREK WODNYCH

Czysta woda

Woda i ścierniwo

Ścierniwo

JAK TO DZIAŁA
Maszyny firmy Flow zostały zaprojektowane 
aby pracować zarówno jako wycinarki wodne 
wykorzystujące czystą wodę, jak i wodę ze 
ścierniwem.

Czysta struga wodna jest wykorzystywana do 
wycinania miękkich materiałów.

Kiedy natomiast do strugi wodnej zostanie 
wprowadzone ścierniwo, struga ścierna może 
wycinać materiały twarde.

CECHY WYCINANIA STRUGĄ WODNĄ

WSZECHSTRONNOŚĆ
Możliwe jest cięcie praktyc-
znie dowolnych materiałów, 
grubych i cienkich.

NAJLEPSZE KRAWĘDZIE
Brak ciepła, brak naprężeń. 
Po prostu jedwabiście gładka 
krawędź.

ŁATWE W UŻYCIU
Parametry opro-
gramowania są praktycznie 
takie same dla każdej pracy.

RYSUJ, IMPORTUJ LUB SKANUJ SWOJE 
CZĘŚCI
Rysowanie w oprogramowaniu FlowMaster®  
i FlowXpert™ jest proste. Możesz szybko 
importować pliki wielu formatów (nawet rysunki) 
do dalszej obróbki.

WPROWADŹ SPECYFIKACJE 
MATERIAŁÓW
Następnie podaj typ materiału, jego grubość i 
jakość krawędzi.

NACIŚNIJ „START” ABY WYCIĄĆ
Następnie naciśnij „Start” aby rozpocząć wyci-
nanie. Oprogramowanie zajmie się resztą.

WYCINANIE PRECY-
CYJNE
Wysokie dokładności 
wykończenia detalu 
bezpośrednio po zdjęciu ze 
stołu.

NIEWIARYGODNE 
SZCZEGÓŁY
Cienka struga i delikatny 
proces erozji pozwala na 
dokładne wytwarzanie detali.

OSZCZĘDNOŚĆ 
MATERIAŁÓW
Ciasne rozmieszczanie el-
ementów i cięcie po wspólnej 
linii.

PROSTE, LECZ POTĘŻNE 
OPROGRAMOWANIE
Dzięki naszym obszernym pakietom oprogramowania możliwe staje się szybkie i 
dokładne wycinanie części w trzech prostych krokach.
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W 1979 roku dr Mohammed Hashish przewodził grupie, która wynalazła ścierne wycinarki 
wodne… Dzisiaj kontynuuje on tworzenie przełomowych rozwiązań wycinarek wodnych wraz 
ze zespołem równie pełnych pasji ekspertów w firmie Flow.

Czy Twoim celem jest lepsza, szybsza i bardziej rentowna produkcja części? Każda z zaawanso-
wanych technologicznie platform które składają się na nasze wycinarki wodne zostały zaprojek-
towane specjalnie aby zapewnić wszystkie te cechy… i wiele więcej.

POZYCJA LIDERA W TECHNOLOGII:
PROWADZENIE W ZAKRESIE 
INNOWACYJNOŚCI WYCINAREK WODNYCH

PRAWDZIWA OKAZJA
Kiedy chodzi o technologię którą wykorzystujesz nie ma miejsca na żadne kompromisy.

Dzięki największej liczbie patentów w branży możesz być pewnym, że technologia którą 
dostajesz od firmy Flow jest wysoce zaawansowana, starannie sprawdzona i wyrafinowa-
na. To charakterystyczne dla Flow, i niespotykane w innych technologiach w branży.

Łączymy nasze doświadczenie w dziedzinie wycinarek wodnych z niezmiernie ważnymi 
sygnałami które otrzymujemy od naszych klientów, co pozwala nam projektować wyci-
narki najlepiej spełniające wasze potrzeby.

WYCINARKA WODNA ODPOWIEDNIA DLA 
TWOICH POTRZEB

Nasi eksperci w dziedzinie wycinarek 
wodnych są starannie wyszkoleni aby móc 
dobrać odpowiedni do twoich potrzeb 
system wycinania.

SERIA MACH 
Najlepsza wydajność dopasowana do każdego 
zastosowania i budżetu.

SZEROKI ZAKRES PRODUKTÓW

PODSTAWOWA WYCINARKA WODNA 
Wydajność firmy Flow w przystępnej cenie. Wycinarki 
serii Mach 2 nie tylko przewyższają swoimi parametrami 
standardowe rozwiązania w branży, lecz także prowadzą 
pod względem ceny.

Wymiary systemu Mach 2

Dostępne w rozmiarach od: 1,3 m x 1,3 m do 4 m x 2 m

 [4,3 ft x 4,3 ft do 13,1 ft x 6,5 ft]

NAJPOPULARNIESZA WYCINARKA WODNA 
NA ŚWIECIE
Dzięki tysiącom zainstalowanych na całym świecie 
systemów wycinarki serii Mach 3 zyskały tytuł Najpopu-
larniejszych Wycinarek Wodnych na Świecie.

Wymiary systemu Mach 3

Dostępne w rozmiarach od: 1,3 m x 1,3 m do 7,3 m x 2 m 

 [4 ft x 4 ft do 24 ft x 6,5 ft]

WYPRZEDZA SWÓJ CZAS
Szybsze cięcie. Szybsze zyski. Niezrównana wygoda 
operatorów dla uzyskania maksymalnej wydajności. 
Zaawansowana technologia która wyprzedza swoje 
czasy o całe lata.

Wymiary systemu Mach 4

Dostępne w rozmiarach od: 2 m x 2 m do 4 m x 14 m

 [6,5 ft x 6,5 ft do 13,1 ft x 46 ft]  

GIANCARLO BINAGHI,
PREZES, SILFER
ZAKŁAD WYTWARZANIA JEDNOST-
KOWEGO WYROBÓW METALOWYCH
ALBAVILLA, WŁOCHY

W firmie Silfer uniwersalność to podstawa naszego biznesu. Specjalizujemy 
się w krótkich seriach, w szybkim przestawianiu produkcji. Wycinarki wodne 
firmy Flow pozwoliły nam zwiększyć nasze moce przerobowe i skrócić czas 
przestawienia produkcji.



WYCINARKI WODNE 
SERII MACH

OPCJE I AKCESORIA
Oferujemy wiele różnych 
konfiguracji i opcji naszych 
systemów wycinarek wodnych. 
Twój Specjalista ds. Zastosowań 
pomoże Ci zrozumieć który system 
najlepiej spełnia Twoje konkretne 
potrzeby i zastosowania.

Mach 2 Mach 3 Mach 4

POMPY ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE
4150 bar [60 000 psi] HyPlex® Prime • • •

4150 bar [60 000 psi] ESL Intensifier • • •

6500 bar [94 000 psi] HyperJet® • •

GŁOWICE WYCINAJĄCE

Dysza do czystej wody • • •

Standardowa dysza do ścierniwa • • •

Dysza Dynamic Waterjet® • •

Dysza Dynamic Waterjet XD • •

Programowalna oś Z • • •

WYPOSAŻENIE POMOCNICZE
Przenośne sterowanie • • •

Wspomaganie próżnią UltraPierce™ • • •

Dynamic Contour Follower™ • •

Filtracja wody układzie zamkniętym • • •

Chłodzenie w układzie zamkniętym • • •

System usuwania ścierniwa HydroClean™ • •

Osłony przed strugą • •

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa • • •

Wyciągacz części ProXtract™ • • •

Pneumatyczna głowica drążąca • •

Laserowy detektor krawędzi • • •

Laserowy detektor krawędzi • •

Bezprzewodowy pilot do nauki ścieżki FlowTeach™ • •

Pilot zdalny •

OPROGRAMOWANIE
Pakiet CAD/CAM FlowMaster® • • •

Pakiet 3D CAD/CAM FlowXpert™ • •

Konwerter G-Code FlowCode™ • • •

FlowNest™ • • •

Pakiet kompatybilności CATIA • •

Oprogramowanie konwersji Rastrów do Wektorów • • •

TABELA SZYBKIEGO PORÓWNYWANIA PRODUKTÓW
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KWATERA GŁÓWNA FIRMY FLOW

23500 64th Avenue South 

Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500  •  BEZPŁATNY: 800-446-3569 

info@flowcorp.com  •  FlowWaterjet.com

Flow to międzynarodowa firma posiadająca prawie 200 biur na całym świecie.
Aby się z nami skontaktować odwiedź FlowWaterjet.com. 


