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KMT Waterjet Systems
World's Fastest Waterjet
Technologię cięcia wodą opracowano na początku
lat 70. XX wieku. Od samego początku firma
KMT WATERJET SYSTEMS aktywnie uczestniczyła
w jej rozwoju: W 1971 r. opracowaliśmy pierwszą
komercyjną maszynę do cięcia wysokociśnieniowym
strumieniem wody. Od tego czasu technologia
cięcia wodą znacznie się rozwinęła. Stanowi
obecnie wartościowy dodatek i alternatywę dla
konwencjonalnych metod cięcia.
Pod względem rozwoju technologii KMT WATERJET
SYSTEMS liczyła się zawsze. Dzięki naszym
nieustannym pracom nad rozwojem innowacyjnych
produktów już od ponad 40 lat zajmujemy czołową
pozycję w tej branży. Przez ten czas stale
rozszerzaliśmy naszą sieć sprzedaży i usług. Dzięki
temu nasi klienci mogą zgłosić się do jednego z
wielu regionalnych biur KMT na całym świecie, aby
uzyskać wsparcie wykwalifikowanego personelu.

Produkty KMT są powszechnie uznawane za
niezawodne, słyną z zaawansowanej konstrukcji
i
łatwej
obsługi
konserwacyjnej.
Właśnie
tymi aspektami kierują się nasi inżynierowie,
rozpoczynając
pracę
nad
projektowaniem
nowych produktów. W KMT gwarantujemy, że
nasza technologia spełnia najwyższe wymagania
jakościowe. Oferta firmy obejmuje rozwiązania
do wszelkich zastosowań: od systemów klasy
podstawowej, stosowanych do doraźnych prac
tnących, aż do niezawodnej technologii klasy highend, w której wytwarza się duże partie produktów w
trybie pracy zmianowej.
Nagromadzone przez dziesiątki lat doświadczenie
owocuje podczas nieprzerwanych prac nad
ulepszaniem istniejących maszyn tnących i
opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów.
Eksperci KMT stali się niezwykle poszukiwanymi
doradcami w kwestiach planowania produkcji.
Potrafią znaleźć rozwiązania do wszystkich zadań
cięcia materiałów, wykorzystując firmowe know-how
w dziedzinie cięcia wysokociśnieniowym strumieniem
wody.

■

Wyszkoleni i certyfikowani technicy

■

Światowa sieć sprzedaży i pomocy technicznej

■

Nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe

■

Certyfikacja ISO 9001:2008 i TSSA

■

Homologacja CSA i CE

■

Produkty najwyższej jakości stworzone przy użyciu najbardziej zaawansowanych procesów

■

Rozwój klientów na pierwszym miejscu
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KMT WATERJET EMEA
SPIS TREŚCI

CIĘCIE STRUMIENIEM WODY POD WYSOKIM CIŚNIENIEM
Systemy tnące
4 000 i 6 000 barów
Multiplikator

POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE – PRZEGLĄD
Dane techniczne

SPRZĘT – 6 200 barów
STREAMLINE PRO-III
ACTIVE AUTOLINE PRO + ACTIVE IDE PRO
AQUALINE PRO

STRONA
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SPRZĘT – 4 136 barów
Pompy „pod klucz” z oznaczeniem CE
STREAMLINE SL-VI 100 / 50 / 30 PLUS
STREAMLINE SL-VI 100 / 50 STD
STREAMLINE SL-VI 15

Pompy do integracji z isntieiącymi systemami
STREAMLINE SL-VI 50 / 30 STRIPPED
NEOLINE NL-I 40 STRIPPED

Inne pompy
JETLINE JL-I 50

Pompy z napędem bezpośrednim
TRILINE TL-I 30
Pompy z multiplikatorem ciśnienia a pompy z napędem bezpośrednim

Głowice tnące
AQUALINE I
ACTIVE AUTOLINE II + ACTIVE IDE II

OPCJE I AKCESORIA
Opcje Pomp
KMT GENUINE PARTS
ABRALINE
FEEDLINE
CLEANLINE
BOOSTERLINE

USŁUGI
Pomoc techniczna dla klientów KMT
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WATERJET CUTTING

Technologia systemowa

Systemy tnące

Cięcie wysokociśnieniowym strumieniem wody w jednym,
dwóch i trzech wymiarach oraz z wykorzystaniem robotów
Obszar zastosowań technologii cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wody jest niezwykle
wszechstronny. Dlatego też różnorodność systemów cięcia wodą jest ogromna:
■

■

Systemy cięcia jednowymiarowego do
materiałów taśmowych, rozwijanych z rulonów
Stoły do cięcia dwuwymiarowego płaskich
arkuszy materiałów

■

■

Konfiguracje 3D z wykorzystaniem robotów
do wycinania złożonych trójwymiarowych
kształtów
Inne rozwiązania dostosowane do konkretnych
potrzeb

Cięcie jednowymiarowe

Cięcie dwuwymiarowe

Systemów jednowymiarowych używa się głównie do
materiałów w postaci taśm rozwijanych z rulonów.
Materiał układa się na przenośniku łańcuchowym,
który przenosi go z dużą szybkością przez
konstrukcję portalu. Konstrukcja jest wyposażona w
kilka głowic tnących. Odległość między głowicami
tnącymi decyduje o szerokości pasków materiału.
Tego rodzaju systemów zwykle używa się w pracy
zmianowej. Dlatego ważne są duża szybkość cięcia i
stabilność procesu produkcyjnego.

Najczęściej stosowanym systemem jest stół do
cięcia 2D (patrz ilustracja na następnej stronie).
Wycinanie skomplikowanych kształtów jest możliwe
dzięki głowicy tnącej, której ruchem wzdłuż osi x
i y steruje centralny komputerowy system CNC.
Zazwyczaj można też regulować oś z (wysokość).
To jest konieczne, gdyż głowica tnąca musi być
umieszczona bardzo blisko materiału w celu
uzyskania optymalnych efektów cięcia. Tego rodzaju
systemy sprawdzają się doskonale w szybkiej
produkcji różnych wyrobów z różnych materiałów w
postaci płaskich arkuszy.
Pięcioosiowy system umożliwia nachylenie głowicy
tnącej wzdłuż osi obrotu, dzięki czemu możliwe jest
wykonywanie cięć pod kątem i wycinanie elementów
w kształcie stożka, później używanych w pracach
spawalniczych. Dostępne są też systemy do
wycinania otworów w rurach i przewodach.
Główny system charakteryzuje się dużą szybkością
cięcia oraz możliwością wycinania dużej liczby
części jednocześnie. Bardzo często takie systemy
są wyposażone w wiele głowic tnących, aby
zwielokrotnić nakład produkcji. Systemy nadają
się też do wycinania elementów lustrzanych i
odwróconych. Dostępne są różne rozmiary stołów do
cięcia 2D.

Portal liniowy 1D z pompa wysokociśnieniowa
STREAMLINE SL-VI 50 STD

Systemy tnące
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Wykorzystanie robotów w cięciu trójwymiarowym
Skomplikowane i złożone części wymagane w
branży motoryzacyjnej i budowy maszyn, mogą być
wykonane wyłącznie za pomocą systemu cięcia
trójwymiarowego. W tego typu zastosowaniach
głowicę tnącą montuje się na ramieniu robota.
Ramię z głowicą porusza się następnie naokoło
trójwymiarowego wyrobu, przycinając materiał i
wycinając otwory.

KMT – The Heart of Waterjet Cutting
Od ponad 40 lat poświęcamy wszystkie nasze wysiłki
systemom cięcia wodą. Klienci mogą skorzystać
na naszej wiedzy i doświadczeniu: wystarczy,
że opowiedzą nam o swoich wymaganiach w
zakresie cięcia. Uwzględnimy wymagania klienta
i przygotujemy taki projekt systemu cięcia, który
zaspokoi jego potrzeby i pozwoli na sprawne i
ekonomiczne prowadzenie działalności.

Systemy z robotami zwykle wyposaża się w obrotowe
stoły przesuwne. Pozwalają one obrabiać elementy w
komorze do cięcia, jednocześnie oszczędzając czas
potrzebny na wprowadzanie materiału i wyjmowanie
gotowej części. Typowe zastosowania:
■

■

Cięcie wodno-ścierne:
Elementy silników wykonywane z tytanu,
aluminium i stali nierdzewnej, łopatki turbin,
marmur i inne kamienie dekoracyjne
Cięcie czystą wodą:
Elementy wyposażenia samochodów, np.
dywaniki, panele drzwi, zderzaki, deski
rozdzielcze, tablice wskaźników, schowki na
rękawiczki itp

Stół do cięcia 2D z pompa wysokociśnieniowa
STREAMLINE PRO-III 60

Komora do cięcia 3D z pompa wysokociśnieniowa
STREAMLINE SL-VI 100 Plus
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Systemy tnące

Systemy cięcia wodą firmy KMT

4 100 i 6 200 barów

Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania
Firma KMT Waterjet Systems dysponuje bogatą ofertą pomp wysokociśnieniowych. Dzięki temu może
zaproponować klientom technologię idealnie dobraną do każdego wymagania – od cięcia doraźnego aż
po pracę zmianową. Oferta KMT dzieli się zasadniczo na dwie rodziny: serię PRO do pracy z ciśnieniem
roboczym maks. 6 200 barów oraz modele pomp STREAMLINE SL-VI, JETLINE JL-I i NEOLINE NL-I,
działające z ciśnieniem roboczym w zakresie od 3 800 do ok. 4 100 barów.

Nieograniczona wydajność produkcji

Wybór odpowiedniego systemu ciśnienia

Korzyści płynące z wysokiego ciśnienia roboczego
6 200 barów mają szczególne znaczenie dla
efektywności, gdy operator musi przeciąć grube i/
lub bardzo twarde materiały. Wysokie ciśnienie
robocze gwarantuje spójność produkcji i jakość
ciętych krawędzi w porównaniu z tradycyjnymi
zastosowaniami 4 000 barów.

Poniższe tabele pomagają w doborze systemu
wysokiego ciśnienia odpowiedniego do danego
zastosowania. Na wybór mają wpływ trzy
podstawowe zmienne:

■

■

■

■

■

W zależności od materiału i jego grubości,
praca przy ciśnieniu 6 200 barów umożliwia
przyspieszenie cięcia o nawet 50 %. W niektórych
zastosowaniach wzrost szybkości może być
jeszcze większy.
Wyższe ciśnienie robocze zwiększa spójność i
jakość ciętych krawędzi. W wielu przypadkach
przyciętych krawędzi nie trzeba poddawać
dodatkowej obróbce.
Cięcie przy ciśnieniu 6 200 barów znacznie
ogranicza zużycie ścierniwa.
Dzięki większej szybkości cięcia można
jednocześnie wyciąć więcej elementów. To
przekłada się na niższy koszt uzyskania
pojedynczej części.
Wysokie ciśnienie robocze przy wykonywaniu
otworów i przecinaniu elementu ogranicza
rozwarstwienie materiałów kompozytowych.

1. Typ materiału
Jakość i grubość materiału znacząco wpływają
na możliwą szybkość cięcia i wymaganą średnicę
kryzy. Ponadto, twardość materiału decyduje, czy
stosować cięcie strumieniem czystej wody, czy
wodno-ściernym.
2. Szybkość cięcia
Możliwa szybkość cięcia decyduje o liczbie kryz
koniecznych do spełnienia wymagań produkcji.
Szybkość cięcia różni się w zależności od
grubości materiału, ciśnienia roboczego, jakości
i ilości ścierniwa, wycinanego kształtu i rodzaju
wykończenia krawędzi.
3. Rozmiar i liczba kryz
Zużycie wody przez maszynę tnącą zależy od
rozmiaru i liczby kryz. Im więcej jednocześnie
używanych kryz i im są one szersze, tym większe
wymagania pod względem wydajności pompy.
Prosimy o kontakt z KMT, aby uzyskać indywidualną
pomoc w doborze systemu wysokociśnieniowego do
danego zastosowania. Jeśli na poniższej liście nie
ma odpowiedniego materiału, eksperci KMT służą
pomocą w doborze właściwych szybkości cięcia.

Poznaj aplikację kalkulatora cięcia KMT i
porównaj prędkości cięcia strumieniem wody przy
ciśnieniu 6000 barów i 4000 barów.

4 100 i 6 200 barów

Android

iOS
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Krok 1 – Określ przybliżone wymagane szybkości cięcia. Gdy znamy szybkość i oszacujemy zakres wielkości
kryzy, możemy zdecydować, ile głowic tnących jest potrzebne.

Możliwa szybkość cięcia*
Szybkość cięcia [mm/min]
Ciśnienie [bary]

6.200

4.100

6.200

4.100

Ø kryzy wodnej / rury skupiającej [mm]

0,20 / 0,60

0,25 / 0,75

0,25 / 0,75

0,35 / 1,05

Przepływ ścierniwa [g/min]

400

500

650

750

Materiał

Grubość materiału [mm]

Aluminium

Stal nierdzewna

Czarny granit

10

600-750

400-500

850-1 100

600-850

20

250-300

150-200

300-450

250-350

40

80-110

50-90

120-170

80-110

10

200-250

110-160

250-350

190-250

20

60-90

40-60

100-150

70-100

40

25-40

15-25

35-55

25-40

10

550-700

350-450

750-1 000

550-800

20

200-270

130-180

300-400

200-300

40

70-100

55-75

100-150

80-110

* jakość powierzchni: średnio gładka
Wartości podane w tabeli są jedynie przybliżone. Na rzeczywistą szybkość cięcia mogą mieć wpływ inne czynniki (jakość wody, zużycie kryzy itp.).

Krok 2 – Określ wielkość maszyny na podstawie rozmiaru kryz i liczby głowic tnących. Pompy
wysokociśnieniowe KMT różnią się pod względem zakresu maksymalnego ciśnienia i mocy silnika, która
wpływa na przepływ wody.

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu†
Rozmiary
dysz [mm]

PRO-III
1251

PRO-III 601

SL-VI
100 PLUS2

SL-VI
50 PLUS2

SL-VI
30 PLUS2

SL-VI
100 STD3

SL-VI
50 STD3

JL-I 503

NL-I 403

SL-VI 152

0,10*

15

7

23

13

8

25

14

12

8

4

0,12*

10

4

14

8

5

16

9

8

5

2

0,17

5

2

7

4

2

8

4

4

2

1

0,20

3

1

5

3

2

6

3

3

2

1

0,25

2

1

3

2

1

4

2

2

1

0,28

2

2

1

1

3

1

1

1

0,30

1

2

1

2

1

1

0,35

1

1

1

2

1

1

0,40

1

1

0,45

1

1

† Maksymalną liczbę kryz można zwiększyć, zmniejszając ciśnienie robocze.
Rzeczywista liczba kryz zależy od jakości i zużycia kryzyi może nieznacznie odbiegać od podanych wartości.
* Kryzy o tym rozmiarze używa się wyłącznie do cięcia czystą wodą.
1
przy 6 200 bar 2 przy 4 100 bar 3 przy 3 800 bar

Pompy 6 200 bar

strona 12 – 13

Głowice tnące 6 200 bar

strona 14 – 15

Pompy 3 800 – 4 136 bar

strona 16 – 23

Głowice tnące 3 800 – 4 136 bar

strona 25 – 27
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4 100 i 6 200 barów

Technologia wysokociśnieniowa KMT

Multiplikator

Czynnikami odgrywającymi w KMT najważniejszą rolę podczas projektowania pomp są możliwie
najwyższa niezawodność oraz prosta i szybka obsługa. Prosta modułowa konstrukcja umożliwia
wymianę pojedynczych części zużywalnych. Ta zasada konstrukcyjna sprawia, że każdy element
zostanie maksymalnie wykorzystany, zanim osiągnie koniec okresu eksploatacji.

3

Wbudowane zabezpieczenia

Otwory do odprowadzania skroplin

Zaawansowane
technicznie
oprogramowanie
i wbudowane czujniki zapewniają ochronę i
natychmiastowy dostęp do informacji. Szybszy
dostęp do informacji i sterowania.

Otwory do odprowadzania skroplin wskazują stan
wewnętrznych uszczelnień, aby chronić komponenty
wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem w wyniku
zużycia oraz aby maksymalnie wydłużyć ich okresy
eksploatacji.

Długotrwała konkurencyjność
Stale rozszerzamy nasze pompy o nowe technologie,
dostępne również w postaci zestawów do modernizacji
starszych pomp. Pompa KMT zakupiona dziś zapewni
dostęp do najbardziej efektywnych i najnowszych
technologii przez długie lata.

Wymiana uszczelnienia i zaworu
„w jednym kroku”

MULTIPLIKATOR –
Niezawodnie bijące serce wszystkich
pomp ultrawysokociśnieniowych

Uszczelnienie hydrauliczne

Źródłem mocy w systemach wysokociśnieniowych
jest multiplikator. KMT zmodyfikowała ten element,
wyznaczając nowe standardy łatwości obsługi, wymagań
w zakresie konserwacji i ogólnej niezawodności.

Nurnik

1

Nurnik jest wykonany z materiału ceramicznego. W
porównaniu z nurnikiem metalowym, twardsza i gładsza
powierzchnia jest bardziej odporna na zużycie, eliminuje
zatarcia i wydłuża okres eksploatacji uszczelnienia.

Wyjątkowo długi, wolny suw
Mniejsza konieczność obsługi konserwacyjnej i
dłuższy okres eksploatacji uszczelnienia wynikają z
dłuższego (8-calowego) suwu, który generuje mniej
naprężeń wynikających ze zmian kierunku ruchu niż
w produktach innych firm.

Zestaw uszczelniający HYPERLIFE™ 2
Opatentowana
konstrukcja
uszczelnienia
wysokociśnieniowego zapewnia optymalizację czasu
eksploatacji.

Multiplikator

4

Zawory niskiego i wysokiego ciśnienia zamontowane
na korpusie zaworu zwrotnego można wymienić za
jednym zamachem w zaledwie 5-10 minut.

5

Wygodne uszczelnienie w postaci wkładki,
zastosowane w multiplikatorze, łączy 6 uszczelnień
w jednej wkładce. Można ją szybko wymienić bez
potrzeby demontażu całej sekcji hydraulicznej
multiplikatora.

Elektroniczna kontrola przesunięć

6

Układy elektroniczne zapewniają niezawodne
sygnały, dzięki którym nurnik multiplikatora przesuwa
się płynniej, aby uzyskać stabilny sygnał ciśnienia,
konieczny do otrzymania najwyższej jakości cięcia.

Konstrukcja miękkiego uszczelnienia
cylindra
7
(Soft Seal End Cap – „SSEC”)
Obecnie na świecie eksploatuje się kilka tysięcy
multiplikatorów typu SSEC. Wiele z nich pracuje w
trybie zmianowym. Sprawdzony i przetestowany
zespół uszczelniający zapewnia niezawodne
uszczelnienie. Wstępnie dokręcone śruby naciągające
w końcówce multiplikatora można poluzowywać i
naciągać bez specjalnych narzędzi, co gwarantuje
łatwą obsługę konserwacyjną. W ten typ multiplikatora
wyposażono modele JETLINE i NEOLINE.

8

Konstrukcja twardego uszczelnienia
cylindra
(Hard Seal End Cap – „HSEC”)

1
8

Innowacyjna konstrukcja końcówki zapewnia
uszczelnienie ściskane metal-metal. Eliminuje to
konieczność stosowania gumowych uszczelek, co
zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych
i obniża koszty eksploatacji, a jednocześnie
wydłuża czas bezawaryjnej pracy systemu cięcia.
Konstrukcję HSEC stosuje się we wszystkich
pompach z serii STREAMLINE. Dostępna jest
większa wersja (stosunek multiplikacji 23 : 1) dla
pomp wysokociśnieniowych o mocy 100 KM, a także
mniejsza wersja (stosunek multiplikacji 20 : 1) dla
pomp o mocy 50 KM.

Przykręcane śrubami zakończenie
cylindra

2

3

4

5

8

Zaawansowana konstrukcja końcówki umożliwia
kontrolę ponad 4 000 barów (6 000 barów) przy
użyciu momentu obrotowego zaledwie 48 Nm
(96 Nm). Ponadto nie trzeba całkowicie demontować
multiplikatora w celu przeprowadzenia obsługi
konserwacyjnej.

6

Multiplikator Curve-on-Curve

7

Nowa, opatentowana konstrukcja multiplikatorów
– Curve-On-Curve – przedłuża okres użytkowania
połączenia między korpusem cylindra i głowicą
uszczelniającą. Ulepszona geometria uszczelnień
metal-metal ułatwia instalację i gwarantuje
wytrzymałość przez więcej cyklów konserwacji niż
tradycyjne rozwiązania.

8

Koncepcja nurnika
„szybkozłącznego”

9

9

Dzięki opatentowanej konstrukcji wyjęcie ceramicznego
nurnika z tłoka hydraulicznego odbywa się w zaledwie
4 krokach. Nie trzeba przy tym demontować całej
sekcji hydraulicznej.

1.
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2.

3.

4.

Multiplikator

OVERVIEW HIGH PRESSURE PUMP
Pompy wysokociśnieniowe

Dane techniczne

Beschreibung

Opis

Parametry znamionowe silnika
Zakres ciśnień
Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu
Długość
Szerokość
Wysokość
Masa
Obwód wody tnącej
Konstrukcja multiplikatora
System multiplikatora
Stosunek multiplikacji
Maks. częstotliwość suwu
Pojemność wyrównywacza wysokiego ciśnienia
Ciśnienie wlotowe wody tnącej
Min. przepływ wlotowy wody tnącej
Filtr niskiego ciśnienia
Sterowanie i parametry elektryczne
System sterowania

SL-VI 125 PRO-III

SL-VI 60 PRO-III

SL-VI 100 PLUS

SL-VI 100 STD

kW/KM
bary
l/min
mm
mm
mm
kg

93 / 125
800 - 6 200
6,0
2 238
1 500
1 552
3.107

45 / 60
800 - 6 200
2,8
2 095
1 320
1 508
1.973

74 / 100
500 - 4 136
7,1
2 095
1 320
1 508
2.173

74 / 100
500 - 3 800
7,6
2 095
1 320
1 508
2.128

1/min
l
bary
l/min
mm abs.

PRO-III
Podwójny
38.5 : 1
2 x 54
1,6
2,4 – 5,5
24
10

PRO-III
Pojedynczy
38.5 : 1
54
1,6
2,4 – 5,5
12
10

HSEC 23-C
Pojedynczy
23 : 1
75
3
2,4 – 5,5
30
10

HSEC 23-C
Pojedynczy
23 : 1
79
2
2,4 – 5,5
30
10

Eaton Moeller
Kolorowy panel
dotykowy 5,7"
111

Eaton Smartwire
Kolorowy panel
dotykowy 5,7"
111

Eaton Smartwire
Kolorowy panel
dotykowy 5,7"
111

Eaton Smartwire
Kolorowy panel
dotykowy 5,7"
111

Miękki układ rozruchowy

Miękki układ rozruchowy

Miękki układ rozruchowy

Miękki układ rozruchowy

Einheit

Moduł

Interfejs użytkownika
Liczba języków wyświetlania
Uruchamianie silnika
Znam. prąd przy 400 V/50 Hz
A
Parametr bezpiecznika przy 400/50 Hz
A
Obwód pneumatyczny. hydrauliczny i chłodzenia*
Pojemność zbiornika hydraulicznego
Kontrola poziomu oleju i temperatury
l
Wymiennik ciepła olej/woda
Chłodnica olej/powietrze
Standardowe funkcje i opcje
Rezerwowy multiplikator
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Podwójna konfiguracja układu ciśnieniowego
Układ regulacji proporcjonalnej
Wlotowy zawór odcinający wody tnącej
Zrzutowy zawór bezpieczeństwa
Regulowana pompa wspomagająca
Miska spustowa oleju

158
80
124
124
Niezbędny prąd znamionowy bezpiecznika należy dobrać zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
416
Czujnik

211
Czujnik

211
Czujnik

211
Czujnik

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Szafka sterownicza

●

●

●

●

Elektryczne elementy sterujące

●

●

●

●

Drzwi

●

●

●

●

Pokrywa górna

●

●

●

●

Oznaczenie CE
<82

Oznaczenie CE
<84

Oznaczenie CE
<84

Oznaczenie CE
<84

15 / 10 / 7
5
3
2
1
1
1
1

7/4/3
2
1
1

23 / 14 / 10
7
5
3
2
2
1
1
1
1/1/1/0

25 / 16 / 11
8
6
4
2
2
2
1
1
1/1/1/1

Inne
Etykietowanie zgodnie z dyrektywą maszynową WE
Maks. poziom natężenia dźwięku
dB(A)
Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniua
0,10b / 0,12b / 0,15b
0,17
0,20
0,25
0,30
0,33
0,35
0,38
0,40
0,43 / 0,45 / 0,48 / 0,51

polski, angielski, chiński, czeski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski
polski, angielski, czeski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, włoski
3
angielski, chiński
4
angielski
1
2

Dane techniczne
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SL-VI 50 PLUS
SL-VI 50 STD
SL-VI 30 PLUS
SL-VI 50 & 30 są również dostępne w wersji STRIPPED (wartości w nawiasach)

37 / 50
500 - 4 136
4,1
1 689
1 114
1 477
1.324 (1.201)

37 / 50
500 - 3 800
4,3
1 689
1 114
1 477
1.302 (1.179)

HSEC 20-C
Pojedynczy
20 : 1
60
2
2,4 – 5,5
16
10

HSEC 20-C
Pojedynczy
20 : 1
62
1
2,4 – 5,5
16
10

Eaton Smartwire**

22 / 30
500 - 4 136
2,6
1 689
1 114
1 477
1.131 (1.008)
HSEC 20-C
Pojedynczy
20 : 1
40
1
2,4 – 5,5
11
10

JL-I 50

NL-I 40 STRIPPED

SL-VI 15

37 / 50
500 - 3 800
3,8
2 006
914
1 183
1.111

29 / 40
500 - 3 800
2,7
1 436
1 167
1 005
975

11 / 15
500 - 4 136
1,3
1 422
711
833
816

SSEC
Pojedynczy
20 : 1
54
1
2-4
15.1
10

SSEC
Pojedynczy
20 : 1
39
1
2-4
10.8
10

HSEC 20-C
Pojedynczy
20 : 1
19
0,5
2-4
5.2
10

Eaton Smartwire**

Siemens
Eaton Moeller ●
Czarno-biały wyświetlacz
Czarno-biały wyświetlacz
4-wierszowy
4-wierszowy ●
111
111
23
14 ●
Rozrusznik
Rozrusznik
Miękki układ rozruchowy
Miękki układ rozruchowy
gwiazda-trójkąt (Y/D)
gwiazda-trójkąt (Y/D)
76
49
66
54
Niezbędny prąd znamionowy bezpiecznika należy dobrać zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Przekaźnik

Kolorowy panel dotykowy 5,7"
11

1

Miękki układ rozruchowy
76

150
Czujnik

150
Czujnik

150
Czujnik

151
Przełącznik

Rozrusznik
gwiazda-trójkąt (Y/D)
22

144
Przełącznik

53
Czujnik

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●( ●)

●( ●)

●( ●)

●

●

●

●( ●)

●( ●)

●( ●)

●

●

●

●( ●)

●( ●)

●( ●)

●

●

●

●( ●)

●( ●)

●( ●)

●

●

●

<80

Dekl. zgodności podzespołu***
<78

Oznaczenie CE
<75,5

12 / 8 / 5
4
3
2
1
1
1

9/5/4
3
2
1
1

4/2/1
1

<76

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności podzespołu)
<76
<74

13 / 8 / 5
4
3
2
1
1
1

14 / 9 / 6
4
3
2
1
1
1
1

8/5/3
2
2
1

1

* Poniższe dane mają zastosowanie do wszystkich pomp:		
** Modelu STRIPPED bez system sterowania
Min. ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym 5,9 bara		
*** Pełna wersja z oznaczeniem CE.
a
Maks. przepływ powietrza w układzie pneumatycznym 28,3 l/min		
Rzeczywista liczba kryz zależy od jakości i zużycia kryzy
Temperatura otoczenia w obwodzie chłodzenia olej-woda 5-40 °C			 i może nieznacznie odbiegać od podanych wartości.
b
Temperatura otoczenia w obwodzie chłodzenia olej-powietrze 5-30 °C		
Kryzy o tym rozmiarze używa się wyłącznie do cięcia czystą wodą.
● Standard
● Option		
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EQUIPMENT – 6,200 bar

Pompy wysokociśnieniowe – 6 200 barów

STREAMLINE PRO-III

Rodzina pomp wysokociśnieniowych PRO firmy KMT Waterjet Systems wyznacza nowe standardy w
branży cięcia wodą. PRO to technologia cięcia strumieniem wody przy maks. ciśnieniu roboczym 6 200
barów. Nowa rodzina produktów obejmuje oczywiście wszystkie niezbędne komponenty i akcesoria
– od generatorów wysokiego ciśnienia aż do kryz, które precyzyjnie nakierowują strumień tnący na
materiał.
■

■

■

Pompy ultrawysokociśnieniowe STREAMLINE PRO
Głowica do cięcia wodno-ściernego
ACTIVE AUTOLINE PRO
Głowica do cięcia wodno-ściernego
ACTIVE IDE PRO

■

Głowica do cięcia czystą wodą AQUALINE PRO

■

System zarządzania ścierniwem AMS PRO

■

Zawory, rury i armatura PSC PRO

Produkty z serii PRO zaprojektowano tak, aby
zapewnić ekonomiczne użytkowanie i długi okres
eksploatacji, mając na uwadze odporność na
długotrwałe działanie wysokiego ciśnienia. Oryginalna
seria PRO firmy KMT Waterjet oferuje zoptymalizowany
sprzęt wysokociśnieniowy, spełniający najwyższe
wymagania pod względem niezawodności i jakości
cięcia w warunkach długotrwałej pracy pod dużym
obciążeniem.

Zalety cięcia strumieniem wody pod
ciśnieniem 6 200 barów
W porównaniu z tradycyjnym cięciem wodą pod
ciśnieniem 4 100 barów, zwiększenie maksymalnego
zakresu ciśnienia przekłada się na następujące
korzyści:
■

Wyższe szybkości cięcia

■

Lepsza jakość przycinanych krawędzi

■

Mniejsze zużycie ścierniwa

■

Wyższa wydajność produkcji

■

Optymalne wykorzystanie maszyny

■

Lepsza spójność i powtarzalność wyników cięcia

■

Ograniczenie rozwarstwiania

STREAMLINE PRO-III

Pompa ultrawysokociśnieniowa
STREAMLINE PRO
Pompy wysokociśnieniowe serii STREAMLINE PRO
charakteryzują się znacznie większą produktywnością
i wydajnością technologii cięcia strumieniem
wody. Innowacyjne pompy wysokociśnieniowe
zaprojektowano tak, aby umożliwiały cięcie zarówno
strumieniem czystej wody, jak i strumieniem wodnościernym, przy maks. ciśnieniu roboczym 6 200 barów.
Dostępne są dwa modele STREAMLINE PRO, o
mocy 45 kW i 93 kW. Przy ciśnieniu 6 200 barów,
wersje maszyn oferują przepływy wolumetryczne
odpowiednio 2,7 l/min i 5,8 l/min. Dzięki temu operator
może wykonywać cięcie jedną lub wieloma głowicami.

Dwa multiplikatory optymalizujące
sygnał ciśnienia
W modelu PRO 125 o mocy 93 kW, ciśnienie
tnące 6 200 barów zapewniają dwa multiplikatory,
pracujące z przesunięciem fazowym. Multiplikatory
pompują wodę tnącą przez akumulator ciśnienia
o pojemności 1,6 l do głowic tnących. Model
standardowy jest wyposażony w system kontroli
ciśnienia proporcjonalnego, umożliwiający płynną
regulację ciśnienia tnącego. Zastosowano w nim też
przetwornik ciśnienia, monitorujący ciśnienie tnące w
linii wysokiego ciśnienia. Układ sterowania zapewnia
równomierne wykorzystanie obu multiplikatorów i
optymalizuje sygnał ciśnienia, który znacząco wpływa
na jakość krawędzi wycinanych elementów.

12

Technologia PRO 6200 barów firmy KMT Waterjet Systems to nowy poziom w dziedzinie cięcia wodą.
W wyniku nieustannej pracy nad rozwojem technologii, firma KMT opracowała nowe, ulepszone
uszczelnienie SUPRALIFE-Seal, przeznaczone dla multiplikatora pompy STREAMLINE PRO-III UHP.
Dzięki temu może obecnie oferować najsilniejsze w branży połączenie mocy i wysokiego ciśnienia,
przy znacznym ograniczeniu przestojów.

Dłuższa praca bez przestojów
dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
uszczelnienia SUPRALIFE-Seal
Aby wydłużyć czas pracy między przestojami i
zwiększyć efektywność pompy wysokiego ciśnienia,
KMT wprowadziła zmiany w konstrukcji uszczelnienia wysokociśnieniowego: Pakiet uszczelniający nie
jest zainstalowany w otworze cylindra, ale zintegrowany w obudowie kasetowej, która uszczelnia powierzchnię naprzeciw skosu na końcu cylindra. Zapobiega to uszkodzeniu powodowanemu przez otwór
cylindra. Nowa konstrukcja znacznie zwiększa
trwałość uszczelnienia w porównaniu do wcześniej
stosowanego rozwiązania.
W celu uzyskania maksymalnej żywotności
uszczelnienia zespół musi być poddawany stałemu
obciążeniu wstępnemu. Z tego powodu w specjalnym
zestawie narzędzi umieszczono hydrauliczny
napinacz wstępny. Ułatwia to konserwację i zawsze
gwarantuje precyzyjnie dobrany moment obrotowy
dokręcania, zapewniając tym samym maksymalną
żywotność uszczelnienia.

Opatentowana technologia multiplikatora
ciśnienia
Nowa, opatentowana konstrukcja multiplikatorów
przedłuża okres użytkowania połączenia między
korpusem cylindra i głowicą uszczelniającą.
Ulepszona geometria uszczelnień metal-metal
ułatwia instalację i gwarantuje wytrzymałość przez
więcej cyklów konserwacji niż tradycyjne rozwiązania.

Dane techniczne PRO-III
1251
Parametry znamionowe silnika

602

93 kW / 125 hp 45 kW / 60 hp

Zakres ciśnień

500 – 6 200 bar

Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu

6,0 l/min

Konstrukcja multiplikatora

2,8 l/min

PRO-III

Etykietowanie zgodnie z dyrektywą
maszynową WE

Oznaczenie CE

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

1

15

10

7

5

2

0,38
1

2

7

4

3

2

1

–

Zalety multiplikatora ciśnienia KMT PRO-III
■

■
■

Zmieniona konstrukcja uszczelnienia wysokiego
ciśnienia – zastosowanie zoptymalizowanego
uszczelnienia SUPRAlife-Seal – zapewnia
dłuższą żywotność
Opatentowana konstrukcja multiplikatora
Zaawansowana obróbka cieplna korpusu głowicy
uszczelniającej

■

Tytanowy spustowy zawór zwrotny

■

Okładziny ze stali nierdzewnej

■

■

Zoptymalizowana konstrukcja tłoka
hydraulicznego, która zapewnia wyższą czułość
przełącznika zbliżeniowego
Precyzyjnie wypolerowany nurnik

SUPRALIFE - Uszczelnienia wysokiego ciśnienia
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Głowice do cięcia wodno-ściernego – 6 200 barów

ACTIVE AUTOLINE PRO + ACTIVE IDE PRO
Głowice do cięcia wodno-ściernego PRO firmy KMT WATERJET SYSTEMS zaprojektowano do pracy
z ciśnieniem strumienia tnącego 6 200 barów. Ich konstrukcja i materiały są odporne na duże siły, a
jednocześnie skupiają energię w punkcie, w którym jest potrzebna – dokładnie w strumieniu tnącym.

Głowica do cięcia wodno-ściernego
ACTIVE AUTOLINE™ PRO

ACTIVE IDE™ PRO – Lepsza wydajność
cięcia dzięki dużej precyzji

Do cech przemawiających za głowicami tnącymi
ACTIVE AUTOLINE™ PRO należą: automatyczne
precyzyjne pozycjonowanie, doskonała powtarzalność
wyników, duże szybkości cięcia, długi okres
eksploatacji i łatwa obsługa konserwacyjna. Wymiana
zaledwie kilku zużywających się części głowicy, takich
jak kryza, komora mieszająca i rura skupiająca, trwa
tylko chwilę, przy czym nie trzeba używać narzędzi.
Rutynową konserwację maksymalnie skrócono,
ponieważ te części są wykonane z twardych,
odpornych na zużycie materiałów. Typowe cechy
produktów KMT, oparte na innowacyjnym podejściu
do efektywności i oszczędności w trakcie codziennej
eksploatacji, w udany sposób zintegrowano w
konstrukcji głowicy tnącej.

Głowica tnąca ACTIVE IDETM PRO jest wyposażona
w diamentową kryzę, sztywno osadzoną w korpusie
kryzy. Specjalnie stworzona metoda produkcji
zapewnia, że strumień wody jest zawsze dokładnie
wyśrodkowany i połączony z komorą mieszającą
pod korpusem kryzy. W komorze mieszającej,
do strumienia wody dodaje się ścierniwo. Bardzo
wyśrubowane granice tolerancji przy montażu
głowicy tnącej gwarantują, że strumień tnący jest
zawsze doskonale wyosiowany. Gdy strumień
wypływa z rury skupiającej pod odpowiednim kątem,
moc strumienia jest optymalnie skupiona. Pozwala to
na osiągnięcie maksymalnych szybkości cięcia przy
minimalnej odległości od obrabianego przedmiotu i
uzyskanie idealnie przyciętych, równych krawędzi.

Głowice tnące ACTIVE AUTOLINE™ PRO można
zintegrować ze wszystkimi systemami cięcia wodą, z
połączeniami sztywnymi lub wielogłowicowymi.

Rura skupiająca HYPERTUBE PRO do
zastosowań z ciśnieniem 6 200 barów

ACTIVE IDE PRO

ACTIVE AUTOLINE PRO

SYSTEM
ZARZĄDZANIA
ŚCIERNIWEM
Głowice do cięcia wodnościernego ACTIVE AUTOLINE PRO i ACTIVE IDE
PRO są też dostępne w
atrakcyjnym pakiecie AMS,
który zawiera dodatkowo
komponenty
ABRALINE
(patrz strona 30) i FEEDLINE
(patrz strona 31). Ten pakiet
stanowi proste, kompletne
rozwiązanie
podawania
ścierniwa.

ACTIVE AUTOLINE PRO + ACTIVE IDE PRO

Opatentowana przez KMT Waterjet konstrukcja rury
skupiającej HYPERTUBE PRO znacznie wydłuża
jej okres eksploatacji. W wielu przypadkach rura
skupiająca zużywa się asymetrycznie, co powoduje
eliptyczne odkształcenia otworu wylotowego. Rury
skupiające HYPERTUBE PRO są wyposażone
w funkcję indeksowania, dzięki której operator
może obracać rurę o ustalony kąt w obudowie
głowicy tnącej. To powoduje, że zużycie rury jest
równomierne, dzięki czemu przekrój strumienia
tnącego jest zawsze okrągły.
Strumień pozostaje prawidłowo skupiony przez
dłuższy czas, co jeszcze bardziej ogranicza koszty
eksploatacji maszyny do cięcia wodą. Z naszego
doświadczenia wynika, że to opatentowane
rozwiązanie wydłuża okres eksploatacji rur
skupiających o ok. 100 %.
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Głowica do cięcia czystą wodą – 6 200 barów

AQUALINE PRO

Zawór dyszy do uzyskania
maksymalnego ciśnienia

Części montażowe PSC-PRO do
zaworów, połączeń i rur 6 200 barów

Szeroki zakres zadań cięcia i wiele cykli przełączania
powodują, że zawór dyszy jest mocno obciążony. W
głowicy do cięcia czystą wodą AQUALINE PRO firma
KMT zastosowała opracowane przez siebie doskonałe
rozwiązanie do zastosowań z ciśnieniem 6 200 barów.
Ponieważ szybkość cięcia jest większa niż w
przypadku 4 000 barów, rozwarstwianie materiału
jest znacznie mniejsze, a w wielu przypadkach
zostaje w ogóle wyeliminowane. W zależności od
konkretnych wymagań, zawory są dostępne w wersji
normalnie otwartej (N/O) i normalnie zamkniętej
(N/C). Te zawory wysokociśnieniowe zwykle otwierają
się w mniej niż 50 ms, w zależności od ciśnienia
roboczego. Kluczowe zalety rodziny głowic tnących
AQUALINE PRO to wyjątkowa precyzja, wytrzymała
konstrukcja i bardzo krótkie cykle przełączania.

PSC to skrót od Precision System Components
(precyzyjne podzespoły systemu). Obejmują
one wszystkie części montażowe niezbędne w
technologii cięcia wysokociśnieniowego, od pomp
do połączonych z nimi stacji tnących. Serię PROPSC opracowano tak, aby spełnić wymagania cięcia
wodą pod ciśnieniem 6 200 barów. Wszechstronna
rodzina produktów PSC-PRO umożliwia elastyczny
i niezawodny montaż systemów orurowania,
odpowiednich
do
wszystkich
powszechnie
eksploatowanych systemów cięcia. PSC firmy KMT
charakteryzują się niezawodnością, dostępnością i
odpornością na zużycie znacznie przewyższającymi
produkty konkurencyjnych firm.

AQUALINE PRO
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AQUALINE PRO

EQUIPMENT – 4,136 bar
CE-labeled turnkey pumps

Pompy wysokociśnieniowe – 4 136 bar

STREAMLINE SL-VI 100 / 50 / 30 PLUS
Dzięki nowej serii pomp wysokociśnieniowych STREAMLINE SL-VI, które są przeznaczone do cięcia
strumieniem wody, KMT Waterjet Systems optymalizuje całą swoją ofertę wysokociśnieniowych pomp
do multiplikatorów ciśnienia. Pompy z serii SL-VI są dostępne w czterech wersjach, różniących się
rozmiarami ram, dzięki czemu klienci KMT uzyskują wyjątkowo rozległy wybór możliwości konfiguracji.
Pompa SL-VI opiera się na wypróbowanej i sprawdzonej technologii, ale oferuje istotne ulepszenia w
porównaniu do poprzedniego modelu.
Dane techniczne SL-VI PLUS
1001
502
Moduł

Ciśnienie robocze do 4136 barów
Pompy są dostępne w trzech wykonaniach o
różnej mocy (22, 37 i 74 kW). Kiedykolwiek jest to
potrzebne, STREAMLINE SL-VI dostarcza wodę pod
wysokim ciśnieniem do 4136 barów. W przypadku
zastosowań, do których nie jest potrzebne tak
wysokie ciśnienie, STREAMLINE SL-VI może ciąć
materiał pod niższym ciśnieniem.

Parametry znamionowe
silnika

kW/hp

Zakres ciśnień

barów

Maks. przepływ przy
maks. ciśnieniu

74 / 100

22 / 30

500 – 4 136

l/min

Konstrukcja multiplikatora

37 / 50

303

7,1

4,1

2,6

HSEC
23-C

HSEC
20-C

HSEC
20-C

Etykietowanie zgodnie z
dyrektywą
maszynową WE

Oznaczenie CE

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu

Zwiększona sprawność silnika
Silnik pomp STREAMLINE SL-VI może być zasilany
różnymi napięciami i spełnia obecnie wymagania
kategorii IE3 normy EC 640/2009. To zapewnia
zoptymalizowaną sprawność silnika: W porównaniu
do poprzednich modeli, pompa może uzyskać
wyższą szybkość przepływu wody pod wysokim
ciśnieniem przy tej samej mocy silnika, co oznacza
zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej średnicy
kryz, a co za tym idzie wydajności systemu tnącego.

Opatentowana technologia multiplikatora
ciśnienia
Nowa, opatentowana konstrukcja multiplikatorów
– Curve-On-Curve – przedłuża okres użytkowania
połączenia między korpusem cylindra i głowicą
uszczelniającą. Ulepszona geometria uszczelnień
metal-metal ułatwia instalację i gwarantuje
wytrzymałość przez więcej cyklów konserwacji niż
tradycyjne rozwiązania.

STREAMLINE SL-VI 100 / 50 / 30 PLUS

Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

1

23

14

10

7

3

0,35
1

2

13

8

5

4

2

1

3

8

5

3

2

1

0

Górna osłona wyposażona w blokadę
Górna osłona jest wykonana z przezroczystego
materiału. Umożliwia to wzrokową kontrolę zespołu
multiplikatora ciśnienia bez potrzeby otwierania
pokrywy. Oprócz tego konstrukcja blokady górnej
osłony spełnia wymagania normy bezpieczeństwa
EN ISO 13849-1, zapewniając bardziej bezpieczną
obsługę pompy.
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Pompy wysokociśnieniowe – 3 800 bar

STREAMLINE SL-VI 100 / 50 STD
Do zastosowań, które nie wymagają maksymalnego ciśnienia 4136 barów, KMT WATERJET
SYSTEMS oferuje pompę wysokociśnieniową STREAMLINE SL-VI STD jako tańszą alternatywę, która
wciąż wykorzystuje zaawansowaną technologię pomp KMT. Modele STD mogą pracować w dwóch
konfiguracjach – jako samodzielne urządzenie lub komunikując się z centralnym systemem sterowania
całej maszyny tnącej.

Do cięcia czystą wodą i wodno-ściernego
Pompę STREAMLINE SL-VI STD zaprojektowano
pod kątem elastycznej produkcji w zastosowaniach,
które wykorzystują cięcie czystą wodą i wodnościerne. Jest ona przeznaczona do cięcia z
ciśnieniem do 3800 barów. Urządzenie cechuje
wysoka niezawodność i stała wydajność przez
cały okres eksploatacji, odpowiadające bardziej
zaawansowanej serii PLUS.

Trwałe podzespoły
Nurnik każdego modelu pompy SL-VI jest wykonany
z materiału ceramicznego. W porównaniu do nurnika
metalowego, twardsza i gładsza powierzchnia jest
bardziej odporna na zużycie, chroni przed zatarciami
i przedłuża okres użytkowania uszczelnienia.

Moduł płynnego rozruchu zmniejsza
koszty energii elektrycznej
Moduł płynnego rozruchu zmniejsza koszty
operacyjne, eliminując nagłe wzrosty zużycia energii
elektrycznej. Instalacja pompy STREAMLINE SL-VI
nie wymaga zazwyczaj dokonywania zmian lokalnej
sieci zasilającej.
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Dane techniczne SL-VI STD
1001
Parametry znamionowe silnika

502

74 kW / 100 PS 37 kW / 50 PS

Zakres ciśnień

500 – 3 800 bar

Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu
Konstrukcja multiplikatora

7,6 l/min

4,3 l/min

HSEC 23-C

HSEC 20-C

Etykietowanie zgodnie z dyrektywą
maszynową WE

Oznaczenie CE

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

1

25

16

11

8

4

2

2

14

9

6

4

2

1

Indywidualna konfiguracja
Ponieważ w obu modelach pomp – SL-VI PLUS
i SL-VI STD – zastosowano te same rozwiązania i
ten sam korpus, użytkownicy pompy STD mają do
dyspozycji zaawansowaną technicznie konstrukcję
modelu PLUS. Poprzez wybór różnych możliwości
konfiguracji, pompę można dostosować do potrzeb
użytkownika.

STREAMLINE SL-VI 100 / 50 STD

Pompa wysokociśnieniowa – 3 800 barów

STREAMLINE SL-VI 15

Pompy STREAMLINE SL-VI 15 zaprojektowano pod kątem mniej wymagających zastosowań, w których
potrzebne jest niezawodne źródło wysokiego ciśnienia. Są one przeznaczone do systemów cięcia,
w których stosuje się od 1 do 3 głowic, a cięciu strumieniem czystej wody są poddawane miękkie
materiały, takie jak żywność, tekstylia, papier, pianka, płyty kartonowo-gipsowe i materiały izolacyjne.

Zwarta konstrukcja dla potrzeb wygodnej
integracji
Zwarta konstrukcja pompy STREAMLINE SLVI 15 umożliwia producentom urządzeń łatwe
zintegrowanie pompy ze swoimi systemami z
uwzględnieniem komunikacji z układem sterowania
całego urządzenia. Można ją również instalować
jako jednostkę autonomiczną. Nie wymaga ona
dużej ilości miejsca, a wszystkie jej podzespoły
są łatwo dostępne dla potrzeb konserwacji. W
celu zapewnienia lepszej widoczności i ułatwienia
konserwacji, zapewnia ona otwarty dostęp do
multiplikatora wysokiego ciśnienia.

Cechy i funkcje bezpieczeństwa
Zestaw zrzutowego zaworu bezpieczeństwa uwalnia
ciśnienie z systemu natychmiast, gdy pompa zostanie
wyłączona przyciskiem zatrzymania awaryjnego. Pompa
wyłącza się automatycznie, jeśli poziom oleju spadnie
poniżej minimalnego lub jeśli olej się przegrzeje. W
takich przypadkach zaczyna migać czerwona kontrolka,
wskazując operatorowi sytuację awaryjną.

STREAMLINE SL-VI 15

Dane techniczne SL-VI 15
Parametry znamionowe silnika

11 kW / 15 hp

Zakres ciśnień

500 – 4 136 barów

Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu

1,2 l/min

Konstrukcja multiplikatora

HSEC 20

Etykietowanie zgodnie z dyrektywą
maszynową WE

Oznaczenie CE

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,20

0,25

4

2

1

1

1

–

Możliwość cięcia wodno-ściernego
Pompa SL-VI 15 może zostać wyposażona w jedną
głowicę do cięcia wodno-ściernego, aby przecinać
niezbyt grube materiały o większej twardości.
Pozwala to na zastosowanie niedrogiej kombinacji
kryz potrzebnych do cięcia wodno-ściernego. Jeśli
system ma być stosowany głównie do cięcia wodnościernego, a grubość materiałów się różni, należy
rozważyć instalację pompy KMT o większej mocy i
ciśnieniu.
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Skid mounted pumps for system integration

Pompa wysokociśnieniowa – 4 136 bar

STREAMLINE SL-VI 50 / 30 STRIPPED
KMT WATERJET SYSTEMS oferuje multiplikator zbudowany w celu pełnej integracji z systemem.
Multiplikatory SL-VI STRIPPED są przeznaczone dla klientów, którzy wolą sami projektować i budować
systemy sterowania pompą, np. dodawać wyłączanie przy nadmiernym suwie, przegrzaniu, utracie
ciśnienia wody i innych aspektach sterowania pompą. Pompę SL-VI STRIPPED zaprojektowano pod
kątem bardziej wymagających zastosowań cięcia.

Kompaktowy rozmiar pasuje do każdej
maszyny
Pompa wysokociśnieniowa SL-VI STRIPPED ma
wszystkie funkcje w pełni wyposażonej pompy
STREAMLINE SL-VI, ale jest dostarczana bez szafki
sterowniczej, regulatorów elektrycznych, drzwiczek
i pokrywy. Dzięki temu można ją zintegrować
z centralną jednostką sterującą kompletnego
systemu obróbki i łatwo dostosować do każdego
systemu cięcia wodą. Pompa działa pod ciśnieniem
sięgającym 4100 barów (model PLUS), ale jest
dostępna również w tańszej wersji o ciśnieniu
roboczym do 3800 barów (model STD).

Skrzynka przyłączeniowa
Panel sterowania elektrycznego multiplikatora,
elementy sterowania silnikiem i PLC zastąpiono
skrzynką przyłączeniową do podłączania interfejsu.
Konstruktorzy systemów mogą dzięki temu
doprowadzić zasilanie, sterowanie i interfejs logiczny
do multiplikatora z ruchomego panelu sterowania.
Wówczas całym systemem cięcia wodą można
sterować z jednego wygodnego miejsca.
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Dane techniczne SL-VI STRIPPED
Moduł 50 PLUS1 50 STD2

30 PLUS3

Parametry znamionowe
silnika

kW/hp

37 / 50

37 / 50

22 / 30

Zakres ciśnień

barów

4 136

3 800

4 136

Maks. przepływ przy
maks. ciśnieniu

l/min

Konstrukcja multiplikatora

4,1

4,3

2,6

HSEC
20-C

HSEC
20-C

HSEC
20-C

Etykietowanie zgodnie z
dyrektywą
maszynową WE

Oznaczenie CE

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

1

13

8

5

4

2

0,35
1

2

14

9

6

4

2

1

3

8

5

3

2

1

0

Opcje
Pompę zaprojektowano z myślą o doświadczonych
producentach maszyn do cięcia wodą, którzy
dysponują koniecznymi umiejętnościami implementacji
technologii wysokociśnieniowej oraz są w stanie
dodawać funkcje bezpieczeństwa i sterowania.
Producenci mogą montować opcjonalne zestawy.

STREAMLINE SL-VI 50 / 30 STRIPPED

Pompa wysokociśnieniowa – 3 800 barów

NEOLINE NL-I 40 STRIPPED

Pompę wysokociśnieniową NEOLINE NL-I 40 wyposażono w sprawdzoną, niezawodną technologię
multiplikatora SSEC firmy KMT. Jest to przystępny cenowo produkt klasy podstawowej, oferujący
liczne korzyści za umiarkowaną cenę. Ta pompa stanowi doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy
potrzebują ekonomicznego rozwiązania do cięcia wodą, do doraźnych zadań cięcia, a chcą mieć dostęp
do najnowszych technologii w branży.

Wypróbowane i sprawdzone koncepcje
pomagają zmniejszyć koszty eksploatacji
W multiplikatorze zastosowano niewiele części
zużywalnych, dlatego koszty eksploatacji są niskie
w porównaniu z konwencjonalnymi pompami.
Długi okres eksploatacji podzespołów zużywalnych
również przyczynia się do wyjątkowo ekonomicznej
eksploatacji pompy. Koszty przestojów spadają
niemal do zera.

Sterowanie elektryczne dopasowane do
konkretnych potrzeb
Pełna wersja pompy NEOLINETM używa podstawowego
sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC do
włączania i wyłączania pompy oraz zatrzymania
awaryjnego. Interfejs użytkownika jest przyjazny w
obsłudze i zawiera puszkę przyłączeniową. Jednak
producenci systemów, którzy chcą sterować pompą
za pomocą własnego, gotowego systemu PLC, mogą
nabyć urządzenie bez zainstalowanych elementów
sterowania elektrycznego.

Zaawansowana konstrukcja ułatwiająca
obsługę i wydłużająca okres eksploatacji
Celem prac nad NEOLINE było stworzenie pompy
wytrzymałej i łatwej w obsłudze. Napędza ją silnik
trójfazowy o mocy 40 KM (29 kW), wyposażony w
podkładki antywibracyjne chroniące całość pompy
przed drganiami silnika. Model NL-I 40 jest pokryty
trwałym lakierem proszkowym, co zapewnia mu
odporność na warunki atmosferyczne. Aby uprościć
obsługę, inżynierowie KMT opracowali nową
niskoprofilową konstrukcję szafki, która zapewnia
łatwy dostęp do elementów sterowania i innych
podzespołów.

NEOLINE NL-I 40 STRIPPED

Dane techniczne NL-I 40
Parametry znamionowe silnika

29 kW / 40 hp

Zakres ciśnień

500 – 3 800 bar

Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu

2,7 l/min

Konstrukcja multiplikatora

SSEC – PL

Etykietowanie zgodnie z dyrektywą
maszynową WE

Deklaracja zgodności
podzespołu*

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

8

5

3

2

1

–

* Pełna wersja z oznaczeniem CE

Do pozostałych funkcji pompy NEOLINE
NL-I 40 (w pełnej wersji) należą:
■

Podwójny kompensator ciśnienia

■

Ręczna kontrola ciśnienia

■

Automatyczny zawór upustowy

■

Pompa wspomagająca z filtrem 10 mikrometrów

■

■

Niskociśnieniowy wlotowy wyłącznik
bezpieczeństwa (2 bary)
Pompa z tłokiem osiowym o zmiennej objętości
skokowej

■

Rozrusznik gwiazda-trójkąt (Y/D)

■

Oznaczenie CE
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Other pumps

Pompa wysokociśnieniowa – 3 800 barów

JETLINE JL-I 50

Pompa wysokociśnieniowa JETLINE jest wyposażona w multiplikator SSEC i łączy w sobie wszystkie
korzyści płynące ze stosowania produktów KMT WATERJET SYSTEMS do cięcia wodą pod wysokim
ciśnieniem. Pompę zaprojektowano na rynki azjatyckie, dlatego nie nosi ona oznaczenia CE. Mimo to
spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia się ekonomicznym systemom cięcia wodą pod wysokim
ciśnieniem.

Ekonomiczne cięcie wodą w pracy jednozmianowej
Pompa wysokociśnieniowa JETLINE JL-I ma moc
37 kW i może obsługiwać maszyny do cięcia wodą
pracujące z jedną lub wieloma głowicami tnącymi.
Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania i
konstrukcji multiplikatora pompa JETLINE sprawdza
się najlepiej w pracy jednozmianowej.

Wbudowane zabezpieczenie dzięki inteligentnemu systemowi sterowania
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa
i niezawodności, pompę JETLINE wyposażono
w system PLC z wyświetlaczem tekstowym.
Czterowierszowy wyświetlacz informuje operatora
o stanie pracy pompy. Informacje pomagające
w prawidłowym serwisowaniu są dzięki temu
łatwo dostępne, a wyświetlacz może służyć jako
nieocenione narzędzie pomocne w diagnozowaniu i
usuwaniu problemów.

Dane techniczne JL-I 50
Parametry znamionowe silnika

37 kW / 50 hp

Zakres ciśnień

500 – 3 800 bar

Maks. przepływ przy maks. ciśnieniu

3,8 l/min

Konstrukcja multiplikatora

SSEC – PL

Etykietowanie zgodnie z dyrektywą
maszynową WE

–

Maks. liczba kryz przy maks. ciśnieniu
Rozmiary kryz
przy cięciu czystą wodą

Rozmiary kryz
przy cięciu wodno-ściernym

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

12

8

5

4

2

1

Efektywny energetycznie rozruch silnika
Aby uniknąć skoków napięcia, zwiększających
rachunki za prąd, każdą pompę JETLINE
wyposażono w moduł rozrusznika gwiazda-trójkąt.
System zasilania nie jest dzięki temu poddawany
niepotrzebnym wysokim obciążeniom.

Możliwość pracy autonomicznej lub integracji z istniejącym większym systemem
W zależności od wymagań klienta, pompy można
używać jako autonomicznego urządzenia lub
zintegrować z zakładowym systemem sterowania.
Komunikaty na czterowierszowym wyświetlaczu
mogą być przesyłane do panelu kontrolnego
zakładowego systemu sterowania.
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JETLINE JL-I 50

Direct-Drive Pumps

Pompy wysokociśnieniowe – 3 800 barów

TRILINE TL-I 30

KMT Waterjet Systems rozszerza ofertę produktów o pompę wysokiego ciśnienia TRILINE TL-I 30 Direct
Drive, dodając alternatywną technologię pomp do swojego portfolio. Nową pompę cechuje znakomity
stosunek kosztów do wartości. Można jej używać jako samodzielnego urządzenia do standardowych
zastosowań tnących.

Efektywne cięcie na co dzień
Pompa wysokiego ciśnienia z bezpośrednim
napędem sprawdzi się najlepiej jako generator
ciśnienia wody pracujący w systemie ciągłym.
Urządzenie osiąga bardzo wysoką sprawność,
gdy czas cięcia wynosi przynajmniej 80% czasu
pracy silnika. Ze względu na niewielkie gabaryty
i wysoką sprawność przy pracy ciągłej jest to
idealne rozwiązanie dla małych prac, związanych
z
konwencjonalnym
wycinaniem
kształtów.
Może jednak sprawdzić się również w bardziej
wymagającym środowisku o wysokiej intensywności
pracy.

Dane techniczne
Parametry silnika

22 kW / 30 KM

Napięcie

400 V / 50 Hz*

Ciśnienie

4 137 barów

Ciśnienie robocze

3 800 barów

Natężenie przepływu

3,1 l/min

Maks. średnica kryzy

0,30 mm

Suwów/min na 1 nurnik
Temperatura wlotowa wody
Ciśnienie powietrza
Etykieta wg. dyrektywy maszynowej WE

Elastyczność dzięki zastosowaniu
opatentowanego zaworu ciśnieniowego
Opatentowany zawór regulacji ciśnienia umożliwia
szybkie zmiany ciśnienia lub przepływu wody,
kierowanej z pompy do głowic tnących. Zawór
reguluje ciśnienie/przepływ wody za pomocą
sprężonego powietrza, co zmniejsza zapotrzebowanie
na konserwację i umożliwia cięcie pod dowolnym
ciśnieniem. Zawór szybko reaguje, jest wysoce
niezawodny i bardzo prosty w utrzymaniu.

TRILINE TL-I 30

6,2 – 8,3 bara
Oznaczenie CE

* wszystkie jednostki są na żądanie dostępne w wykonaniu 480 V / 60 Hz

Cechy pompy z napędem bezpośrednim
■

Nowoczesna, niezawodna konstrukcja do
pracy ciągłej
Sercem pompy TL-JA 30 Direct Drive jest skrzynia
korbowa, która została zaprojektowana w taki
sposób, aby zapewniała najwyższą wydajność i łatwą
konserwację. Pompa jest wyposażona w obrobioną
maszynowo płytę podstawową ze stali nierdzewnej,
ze zintegrowanymi kanałami chłodzącymi, co
sprawia, że pręty nie są narażone na wpływy
środowiska. Ciche i płynne działanie uzyskano dzięki
zaprojektowaniu żebrowania korpusu, które tłumi
drania i zmniejsza hałas. Obsługę ułatwia również
zastosowanie szklanego wziernika, za pomocą
którego operator może błyskawicznie, bez użycia
bagnetu, sprawdzić poziom oleju i łatwo ocenić jego
czystość.

720
12,7 – 21°C

■

■

Pompa TRILINE TL-I 30 łączy opatentowaną
technologię uszczelniania, która jest stosowana
w urządzeniach o ciśnieniu 6200 barów, ze
sprawnością napędu bezpośredniego
Opatentowany zawór może obsłużyć kilka
niezależnych głowic tnących
Moduł płynnego rozruchu ogranicza prąd startowy
potrzebny dla silnika

■

Niewielkie rozmiary

■

Zwiększona sprawność

■

Niski poziom hałasu

■

Wydajny silnik zgodny z normą IE3, oznaczenie CE

■

■
■

■

■

Brak potrzeby stosowania oddzielnej wody
chłodzącej
Regulacja niskiego i wysokiego ciśnienia
Znakomita charakterystyka ciśnienia dzięki fazowemu ruchowi trzech tłoków
Przekazywanie napędu z silnika do górnej
części roboczej za pomocą układu napędowego
złożonego z paska i koła pasowego, które są
łatwe w konserwacji
Pompa z napędem bezpośrednim może być
używana do zasilania kryz o większej średnicy niż
pompa z multiplikatorem o tej samej mocy silnika
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Technologia napędu bezpośredniego do pomp wysokiego ciśnienia została opracowana w latach 90.
XX wieku i w przypadku urządzeń do cięcia wodą stanowi alternatywę dla pomp z multiplikatorem
hydraulicznym. Pompy z napędem bezpośrednim są oparte na stosunkowo prostym rozwiązaniu
technicznym – przeniesienie napędu z silnika do górnej części roboczej następuje poprzez pasek i
koło pasowe. Taka konstrukcja sprawia, że pompy z napędem bezpośrednim są bardziej wydajne niż
pompy z multiplikatorem ciśnienia i umożliwia zmniejszenie gabarytów maszyny.

Bezpośrednie przeniesienie napędu
Silnik elektryczny bezpośrednio napędza trzy
nurniki poruszane przez wał korbowy, przy użyciu
łatwego w konserwacji układu z paskiem i kołem
pasowym. Nurniki są napędzane z przesunięciem
fazy, co zapewnia stały strumień wody pod
wysokim ciśnieniem. Ze względu na bezpośrednie
przeniesienie napędu, pompa z napędem
bezpośrednim ma stosunkowo wysoką sprawność,
sięgającą 85%. Ponadto ta metoda przeniesienia
napędu jest bardzo prosta i wymaga stosowania
mniejszej liczby części niż układ hydrauliczny.
Operatorzy pomp z bezpośrednim napędem mogą
zatem łatwiej rozwiązywać problemy z napędem.
W porównaniu do systemów napędzanych
hydraulicznie, systemy z paskiem i kołem pasowym
są cichsze i czystsze.

23

Części składowe pompy z napędem
bezpośrednim
■
■

■

■

■
■

Sprawny silnik elektryczny zgodny z IE3
Łatwy w utrzymaniu układ napędowy z paskiem i
kołem pasowym w ochronnej obudowie
Precyzyjnie zaprojektowana obudowa skrzyni
korbowej tłumiąca hałas i wibracje oraz stalowa
płyta bazowa
Część mokra, w której znajdują się trzy nurniki i
uszczelnienia stosowane w technologii 6200 bar
Kolektor wysokiego ciśnienia
Opatentowany zawór regulacji ciśnienia (PCV)
umożliwia zmianę ciśnienia i natężenia przepływu
wody

TRILINE TL-I 30

Przegląd technologii

Pompy wzmacniaczowe a pompy korbowodowe
Pompy ze wzmacniaczem ciśnienia hydraulicznego i pompy z napędem bezpośrednim wykorzystują
różne technologie, aby osiągnąć ten sam cel: Uzyskanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem dla
systemów cięcia wodnego. Obie technologie zostały wypróbowane i sprawdzone w ciągu wielu lat i
sprawdziły się w różnych zastosowaniach. Aby określić, którego systemu należy użyć do określonego
zastosowania, należy uwzględnić wymagania, stawiane konkretnej pompie wysokiego ciśnienia przez
każde zastosowanie.

Zalety pompy z multiplikatorem ciśnienia
■

■

■

■

Technologia wykorzystująca multiplikator ciśnienia
umożliwia cięcie strumieniem wody o ciśnieniu do
6200 barów. Technologia ultrawysokiego ciśnienia
sprawdza się szczególnie dobrze przy cięciu
grubych i/lub bardzo twardych materiałów.
Pompy z multiplikatorem cechuje zazwyczaj
dłuższa żywotność uszczelnień w porównaniu
do pomp z bezpośrednim napędem, nawet przy
cyklach bardzo dużego obciążenia.
Ponieważ przepływ strumienia wody jest
przerywany podczas przerw w cięciu, nie
występuje ubytek wody przy wymianie kryz.
Kilka pomp z multiplikatorem można połączyć
w układ pomp, łącząc ich wydajność w celu
uzyskania wysoce niezawodnego i stałego
strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.

 Łącznie te zalety sprawiają, że
technologia z multiplikacją ciśnienia
stanowi idealne rozwiązanie w przypadku
wymagających zastosowań, takich jak praca
wielozmianowa, produkcja wielkoskalowa
oraz bardzo twarde i grube materiały.

Zalety pompy z napędem bezpośrednim
■

■

■

■

■

Pompy z bezpośrednim napędem są zazwyczaj
przynajmniej o 15% bardziej sprawne przy
konwersji energii elektrycznej na energię cięcia
wodą pod wysokim ciśnieniem. Ten wzrost
sprawności umożliwia stosowanie większej kryzy
niż w przypadku pompy z multiplikatorem o równej
mocy napędu i ciśnieniu.
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej
wody chłodzącej, ponieważ woda tnąca jest
wystarczająca dla schłodzenia systemu.
Pompy z napędem bezpośrednim nie zawierają
układu hydraulicznego, co sprawia, że są cichsze,
czystsze i mniejsze od pomp z multiplikatorem
ciśnienia.
Koszt zakupu pompy z napędem bezpośrednim
jest niższy od kosztu pompy z multiplikatorem
ciśnienia.
Pompa z napędem bezpośrednim zajmuje
znacznie mniejszą powierzchnię.

 Technologia napędu bezpośredniego pasuje
idealnie do mniej wymagających zastosowań,
w których maszyna pracuje jako samodzielna
pompa. Jest również odpowiednią
alternatywą dla pompy z multiplikatorem
ciśnienia w przypadku występowania
ograniczeń dotyczących miejsca dostępnego
na instalację lub wartości początkowej
inwestycji.

Pompy wzmacniaczowe a pompy korbowodowe
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Cutting Heads

Głowica do cięcia czystą wodą – 4 136 barów

AQUALINE I

Najbardziej wymagający w branży cięcia wodą są klienci z sektora motoryzacyjnego. Właśnie oni zlecają
najbardziej skomplikowane i wysokonakładowe prace. Wymagania stawiane przed podzespołami do
cięcia wodą potwierdzają tę regułę. Maszyny produkcyjne działają zazwyczaj w trybie zmianowym
3 x 8 godzin, przez cały tydzień. To dowodzi, jak bardzo niezbędna jest absolutna niezawodność i duża
szybkość pracy.

Niezawodność w najtrudniejszych
warunkach

Kompaktowa konstrukcja, elastyczny
zakres zastosowań

Nasze głowice do cięcia czystą wodą AQUALINE I
wyrobiły sobie opinię jednych z najszybszych i
najbardziej niezawodnych głowic do cięcia czystą
wodą przeznaczonych do stosowania w szczególnie
trudnych warunkach. Stało się to możliwe dzięki
najszybszym czasom reakcji, długiemu okresowi
eksploatacji podzespołów oraz najwyższej jakości.

Głowica AQUALINE I waży zaledwie 1,8 kg. To
gwarantuje dużą elastyczność i łatwość tworzenia
konfiguracji wielogłowicowych i 3D. Można ją
wyposażyć w kryzy szafirowe i diamentowe, zależnie
od konkretnych potrzeb procesu produkcji.

Wysokowydajny zawór dyszy
W motoryzacji wykonuje się wiele cykli tnących.
To stawia szczególnie wysokie wymagania cyklom
włączenia/wyłączenia, szybkości i niezawodności
zaworu tnącego. AQUALINE I firmy KTM stanowi
najwyższej klasy rozwiązanie w tej branży. W
zależności od zastosowania, dostępne są zawory
tnące w wersji normalnie zamkniętej (N/C) i normalnie
otwartej (N/O). Zawór dyszy otwiera się w czasie
krótszym niż 50 ms, zależnie od ciśnienia roboczego.

Filtr wstępny chroni dyszę wodną
Filtr wstępny jest zainstalowany między linią WC i
korpusem zaworu dyszy w adapterze. Ten element
zmniejsza wpływ uderzenia mechanicznego na dyszę
wodną, ponieważ usuwa cząstki stałe ze strumienia
tnącego, zapobiegając w ten sposób wycieraniu się
dyszy. Znacznie wydłuża to okres eksploatacji dyszy
i zmniejsza koszty użytkowania.

Szybkość cięcia

Dane techniczne
Długość

91 mm

Szerokość

91 mm

Wysokość (z rurą dyszy 8“)

448 mm

Masa

Szybkość cięcia
[mm/min]

Guma

2
10
20

27 000
11 500
2 200

Materiał
syntetyczny

2
5
10

22 500
8 900
3 400

Materiał
piankowy

10
100

27 500
5 500

1,8 kg

Złącze WC

3/8“ UNF

Śruby montażowe (2x)

1/4“ x 7/8“

Czasy cykli przy 3 450 barach
Zawór normalnie zamknięty - otwarcie

< 50 ms

Zawór normalnie zamknięty - zamknięcie

< 160 ms

Zawór normalnie otwarty - zamknięcie

< 50 ms

Zawór normalnie otwarty - otwarcie

< 115 ms
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Grubość
[mm]

Materiał

przy 4 136 barach; rozmiary dysz: 0,10 mm–0,25 mm;
jakość powierzchni: średnio gładka

AQUALINE I

Głowice do cięcia wodno-ściernego – 4 136 barów

ACTIVE AUTOLINE II + ACTIVE IDE II

Wprowadzając głowice tnące ACTIVE AUTOLINE II i ACTIVE IDE II, firma KMT WATERJET SYSTEMS
opracowała zespoły głowic do cięcia wodno-ściernego, które charakteryzują się najlepszą
efektywnością pracy dzięki zastosowaniu trwałych podzespołów. Zmniejsza to nakłady konieczne na
obsługę konserwacyjną i wydłuża czasy pracy. Głowice tnące KMT oferują następujące funkcje:

Konstrukcja zapewnia dokładne
wyrównanie i wyśrodkowanie strumienia
Nie trzeba wykonywać wyrównania strumienia wody
w dyszy. Konstrukcja zapewnia, że mieszanka wody
ze ścierniwem jest wyrzucana przez środek dyszy z
maksymalną szybkością.

Natychmiastowe prewencyjne
wskazywanie potencjalnych usterek

Filtr wstępny chroni dyszę wodną
Filtr wstępny jest zainstalowany między linią WC i
korpusem zaworu dyszy w adapterze. Ten element
zmniejsza wpływ uderzenia mechanicznego na dyszę
wodną, ponieważ usuwa cząstki stałe ze strumienia
tnącego, zapobiegając w ten sposób wycieraniu się
dyszy. Znacznie wydłuża to okres eksploatacji dyszy
i zmniejsza koszty użytkowania.

Głowica tnąca jest wyposażona w otwór odpływowy
obok dyszy wodnej. Wskazuje on, czy dysza jest
zamontowana prawidłowo i czy głowica tnąca jest
odpowiednio zabezpieczona. Można wówczas łatwo
wykryć i wyeliminować uszkodzenia powierzchni
uszczelniających kryz szafirowych i diamentowych.

Najwyższa jakość krawędzi

Standardowe konfiguracje dysz [mm (cale)]
Kryza

Rura skupiająca

0,17 (0,007)

0,54 (0,021)

0,23 (0,009)

0,76 (0,030)

0,25 (0,010)

0,76 (0,030)

0,30 (0,012)

0,90 (0,035)

0,33 (0,013)

1,10 (0,043)

0,35 (0,014)

1,10 (0,043)

Dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji diamentowych
kryz możliwe jest uzyskanie stałego strumienia
przez długi czas. To z kolei wydłuża przydatność
rury skupiającej i skutkuje gładszymi przecinanymi
krawędziami oraz mniejszą ilością odpadów.

Krótszy czas konfiguracji
Fabrycznie wyrównana kryza i rura skupiająca
skracają czas, jaki operator musi poświęcić na
konfigurację, ponieważ zachowują one dokładny
punkt centralny narzędzia (Tool Center Point - TCP) i
zapewniają wydajny strumień tnący.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚCIERNIWEM
Głowice do cięcia wodno-ściernego ACTIVE AUTOLINE™ i ACTIVE IDE™
są też dostępne w atrakcyjnym pakiecie AMS, który zawiera dodatkowo
komponenty ABRALINE (patrz strona 30) i FEEDLINE (patrz strona 31).
Ten pakiet stanowi proste, kompletne rozwiązanie podawania ścierniwa.

ACTIVE AUTOLINE II + ACTIVE IDE II
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ACTIVE IDE II – Przełomowe osiągnięcie
pod względem wydajności i prostoty

ACTIVE AUTOLINE II – Proste i
produktywne rozwiązanie
■

■

■

■

■

Opatentowane łączenie bez użycia narzędzi
pozwala na szybką wymianę dysz wodnych
i skupiających bez konieczności demontażu
przewodu doprowadzającego ścierniwo.

■

■

Wyjątkowa, spawana bez użycia metalu podstawa
dyszy zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność
dokładnego cięcia.
Głowica tnąca AUTOLINE II zawiera tylko trzy
części zużywalne: kryzę, komorę mieszającą i
rurę skupiającą, wszystkie one są wykonane z
materiałów wyjątkowo odpornych na zużycie.
Korpus dyszy składa się z wymiennej wkładki.
Gdy się zużyje, wystarczy wymienić komorę
mieszającą.
Cięcie czystą wodą można wykonywać przy
użyciu tej samej głowicy, dlatego wymiana
narzędzi trwa zaledwie kilka sekund.

■

Głowica tnąca zawiera minimalną liczbę
poszczególnych części, dlatego jej obsługa jest
niezwykle łatwa, a cięcia są bardzo dokładne.
Należy też podkreślić mały nakład prac
konserwacyjnych, dokładnie wycelowany
strumień tnący, filtr wstępny chroniący kryzę oraz
zaawansowaną konstrukcję zaworu dyszy.
W jednym korpusie połączono diamentową kryzę
i komorę mieszającą. Prosta konstrukcja modułu,
w której jedyne zużywające się części (rura
skupiająca i filtr wstępny) bardzo łatwo i szybko
wymienić, oznacza liczne korzyści zarówno
dla użytkowników profesjonalnych, jak i tych
stawiających pierwsze kroki w cięciu wodnościernym.

Dane techniczne

Dane techniczne

Długość

91 mm

Długość

91 mm

Szerokość

115 mm

Szerokość

97 mm

Długość rury dyszy

6“

Łączna wysokość

448 mm

Masa

3 kg

Długość rury dyszy
Łączna wysokość
Masa

5,75“
448 mm
3,2 kg

Złącze WC

3/8“ UNF

Złącze WC

3/8“ UNF

Śruby montażowe (2x)

1/4“ x 7/8“

Śruby montażowe (2x)

1/4“ x 7/8“

1

2
3

5

4
6
7

8

AUTOLINE™ II –
Podzespoły
1 Korpus dyszy
2 Wykładzina podawania
ścierniwa
3 Uchwyt
4 Diamentowa kryza
5 Komora mieszająca o
długim okresie eksploatacji
6 Szybkozmienny wkład
7 Śruba skrzydełkowa rury
skupiającej
8 Rura skupiająca o długim
okresie eksploatacji
9 Osłona

1

1 Głowica tnąca IDE ze
zintegrowaną diamentową
kryzą i komorą mieszającą

2

2 Rura skupiająca

9
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ACTIVE AUTOLINE II + ACTIVE IDE II

OPTIONS AND ACCESSORIES

Opcje i akcesoria

Opcje Pomp

Rezerwowy multiplikator
Dodanie rezerwowego (redundantnego) multiplikatora
oznacza wyposażenie pompy wysokociśnieniowej
w drugie, identyczne źródło ciśnienia. Uruchomienie
rezerwowego multiplikatora trwa zaledwie kilka
minut i pozwala zachować stały przepływ wody
pod maksymalnym wysokim ciśnieniem, a więc
utrzymać ciągłość produkcji. Inwestycja w dodatkowy
multiplikator opłaca się szczególnie zakładom, w
których wykonywane są napięte plany produkcyjne,
ponieważ właśnie tam wymaga się od pojedynczych
maszyn stałych, niezawodnych parametrów produkcji.
To prawie tak, jakby zainstalować dwie pompy w
jednej, oszczędzając miejsce - i pieniądze. Chętnie
doradzimy, które modele pomp można rozbudować o
nadmiarowy multiplikator.

Układ regulacji proporcjonalnej
Układ regulacji proporcjonalnej automatycznie
zmienia ciśnienie generowane przez pompę, nawet
w trakcie przecinania, aby wydłużyć czas pracy
maszyny i zróżnicować szybkość cięcia. Może to
znacznie zmniejszyć złożoność cięcia i skrócić
czas przecinania, szczególnie w przypadku pracy z
kruchymi materiałami, takimi jak płytki ceramiczne
i szkło. Dzięki układowi regulacji proporcjonalnej
można zmniejszyć ciśnienie przy rozpoczynaniu
wiercenia nowych otworów, zwiększać je od razu do
maksimum w celu cięcia linii prostych, a następnie
ponownie je regulować, aby wycinać krzywe. Można
ustawić dowolne ciśnienie w jednej chwili.

Praca pomp w sieci z wykorzystaniem
układu kontroli suwu „Stroke Control”
Ta opcja umożliwia podłączenie wielu pomp do
wspólnej linii wysokiego ciśnienia, aby zachować
ciągłość pracy zakładów produkcyjnych na
najwyższym poziomie: system kontroli suwu Stroke
Control monitoruje połączone w sieć pompy. Jest
to doskonałe narzędzie do łączenia wielu pomp
w celu stworzenia bardziej niezawodnego źródła
wysokiego ciśnienia, produkowane wyłącznie przez
KMT. System Stroke Control steruje ciśnieniem i
przepływem wyjściowym każdej pompy, aby były
zgodne z jej parametrami oraz proporcjonalne do
ogólnego obciążenia wymaganego od sieci pomp.
Ten układ monitoruje częstość suwów każdej pompy,
dzięki czemu łączne zapotrzebowanie systemu jest
równo rozdzielane między wszystkie pompy. W taki
sposób automatycznie generowane jest wysokie
ciśnienie o najwyższym poziomie niezawodności.

Dodatkowe narzędzia i opcje
Dostępne są narzędzia i zestawy części zapasowych,
jak również narzędzia do gwintowania i stożkowania,
dzięki którym można bezpieczniej użytkować
sprzęt. W zależności od zainstalowanego sprzętu,
KMT może dostarczyć takie akcesoria, jak układy
chłodzenia w obiegu zamkniętym, filtrowanie
zużytej wody, funkcję BOOSTERLINE do ciągłego
podawania wody pod wysokim ciśnieniem, a także
systemy uzdatniania wody.

Możliwość integracji ze wspólną siecią
Wiele firm rozbudowuje się z roku na rok. Gdy
potrzebna jest większa wydajność, można dołączyć
dodatkowe pompy STREAMLINE™ do zbiorczej sieci
zakładowej, która zasila kilka stacji tnących w wodę
pod wysokim ciśnieniem. Można dzięki temu stopniowo
zwiększać produktywność, zależnie od potrzeb firmy.

Opcje Pomp
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Oryginalne części i instrukcja instalacji

KMT GENUINE PARTS

Oryginalne części zamienne – KMT Genuine Parts – są produkowane w Stanach Zjednoczonych,
zgodnie z tymi samymi normami, co oryginalne części w nowych urządzeniach KMT Waterjet. Nasza
wiedza i praktyczne doświadczenie rozciągają się od oryginalnych urządzeń SL-I, które wytwarzały
ciśnienie 3800 barów, po obecnie produkowane, zajmujące czołową pozycję w branży pompy KMT
PRO, które umożliwiają cięcie z ciśnieniem 6200 barów. Żaden inny dostawca nie ma tak rozległego
doświadczenia. Nasi Klienci, którzy korzystają z oryginalnych części zamiennych KMT, mogą być
pewni, że ich sprzęt do cięcia wodą marki KMT będzie działał w optymalny sposób.

Zalety oryginalnych części zamiennych KMT
■

■

■

■

Rzetelny proces kontroli jakości zapewnia
doskonałe dopasowanie i trwałość
Produkcja według dokładnych specyfikacji,
najlepiej dopasowanych do pomp KMT
Udoskonalenia wprowadzane do pomp KMT są
stosowane również w przypadku oryginalnych
części KMT
Obsługa klienta i pomoc techniczna KMT są
dostępne w trybie 24/7

Warto pamiętać o używaniu oryginalnych części
KMT w celu utrzymania ochrony gwarancyjnej
pompy i zapewnienia opłacalności inwestycji w
długim okresie. Korzystanie z podróbek unieważnia
gwarancję, zagraża bezpieczeństwu i może
powodować mniejszą żywotność podzespołów.

Materiały instalacyjne do systemów
cięcia wodą
Firma KMT Waterjet dysponuje niezawodnymi
materiałami instalacyjnymi do efektywnego budowania
wysokociśnieniowych systemów rurowych do cięcia
wodą. Nasze produkty umożliwiają stosowanie ciśnień
znamionowych do 6900 barów i obsługują wszystkie
zastosowania w dziedzinie cięcia wodą.
Bezpieczeństwo jest oczywiście najważniejszym
czynnikiem, uwzględnianym przy opracowywaniu
materiałów instalacyjnych KMT, ponieważ wszystkie
części muszą wytrzymywać wysokie ciśnienie w
układzie zasilania. Trwałość, wysoka dostępność i
niezawodność odgrywają również kluczową rolę i są
traktowane jako obowiązkowe warunki, które muszą
spełniać produkty z tej serii. Oferowane części
instalacyjne zostały zaprojektowane w odpowiedzi
na oczekiwania naszych klientów. Ich konstrukcja
wykorzystuje wieloletnie doświadczenie firmy KMT
Waterjet w zakresie zastosowań z wykorzystaniem
ultrawysokiego ciśnienia.
Linia KMT Precision System Components (komponenty
systemów precyzyjnych) obejmuje następujące
elementy:
■

Zawory ręczne

■

Łączniki

■

Zawory kulowe

■

Adaptery

■

Zawory odcinające

■

Rury

■

Połączenia obrotowe

■

Ciśnieniomierze

KATALOG CZĘŚCI KMT WATERJET
W katalogu części zamiennych podajemy wyczerpujące informacje na temat
naszej oferty – od części zamiennych, przez multiplikatory ciśnienia i głowice tnące
po materiały instalacyjne. Wersja elektroniczna (PDF) katalogu jest dostępna w
naszym serwisie internetowym, a wersję drukowaną można zamówić, pisząc na
adres info@kmt-waterjet.com.
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KMT GENUINE PARTS

System masowego transportu ścierniwa

ABRALINE

Niezawodność produkcji wymaga stałego monitorowania całego procesu cięcia. Ekonomiczny i
niezakłócony proces cięcia w dużym stopniu zależy od stałego dopływu ścierniwa. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku cięcia kruchych materiałów, takich jak kamień, marmur czy szkło.

Monitorowanie przepływu ścierniwa oszczędza czas i pieniądze
Nasz system podawania ścierniwa ABRALINE
precyzyjnie monitoruje dostępność odpowiedniej
ilości ścierniwa w trakcie całego procesu cięcia.
Chroni to cenny materiał przed uszkodzeniem
oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i
strat czasu. Ta opcja zapewnia stabilność procesu,
bezpieczeństwo i wysoki poziom niezawodności.

Stały przepływ ścierniwa dzięki dwóm
zbiornikom
System transportu ABRALINE składa się z dużego
silosu na ścierniwo i położonego tuż pod nim
mniejszego zbiornika. Ten zasobnik zawiera piasek
ścierny pod ciśnieniem wymuszonym przez sprężone
powietrze. Podłączony elastyczny przewód prowadzi
ścierniwo bezpośrednio do układu pomiaru ścierniwa
w każdej głowicy tnącej. System jest też wyposażony
w szafkę sterowniczą z przekaźnikiem sterującym,
który nieprzerwanie monitoruje stany pracy i przesyła
odpowiednie sygnały do systemu pneumatycznego i
kontrolek informacyjnych.

Czujniki monitorujące dostępność ścierniwa

poziom ścierniwa. Jeśli poziom ścierniwa w górnym
zbiorniku jest zbyt niski, zaczyna migać kontrolka
ostrzegawcza, informując operatora o konieczności
uzupełnienia piasku ściernego w leju załadowczym.

Wygodne rozwiązanie na różnorodne
potrzeby
KMT oferuje dwa systemy podawania ścierniwa
ABRALINE, różniące się wielkością, zależnie od
konkretnych wymagań. Mniejsza wersja, ABRALINE
Comfort, jest odpowiednia do podawania ścierniwa
przy doraźnych pracach tnących. W przypadku
dużych maszyn tnących pracujących w trybie
ciągłym, wyposażonych w wiele głowic tnących,
zalecamy model ABRALINE Advanced.
Dane techniczne
Advanced

Comfort

Maks. przepływ

4 000 g/min

4 000 g/min

Ciągłe ciśnienie robocze

2 – 6 barów

2 – 6 barów

Napięcie zasilające

115 – 240 V

115 – 240 V

Objętość zbiornika

24 l

13 l

1 000 kg

250 kg

Długość

1 060 mm

700 mm

Szerokość

1 060 mm

700 mm

Wysokość

1 915 mm

1 460 mm

Masa netto

250 kg

95 kg

Objętość silosu

Oba zbiorniki są wyposażone w czujniki poziomu w
obszarach otworów wyprowadzania piasku. Stacja
sterownicza w szafie elektrycznej stale monitoruje
pochodzące z nich sygnały. Gdy poziom ścierniwa
w zbiorniku osiągnie wartość minimalną, odpowiedni
czujnik przesyła sygnał do przekaźnika, który z kolei
otwiera zawór wlotowy zbiornika, aby uzupełnić

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚCIERNIWEM
System masowego transportu ścierniwa ABRALINE jest też dostępny w
atrakcyjnym pakiecie AMS, który zawiera dodatkowo jedną lub więcej
głowic do cięcia wodno-ściernego i opcję FEEDLINE, a więc stanowi
proste, kompletne rozwiązanie podawania ścierniwa.

ABRALINE
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System pomiaru ścierniwa

FEEDLINE

Kluczowym wymaganiem wysokiej jakości cięcia wodą są stabilne i powtarzalne parametry pracy. Jest to
szczególnie istotne w konfiguracjach cięcia wodno-ściernego, w których przecina się materiały kruche.
Wówczas stały dopływ ścierniwa musi być bezwzględnie zachowany. KMT WATERJET SYSTEMS
zaspokaja tę potrzebę, oferując system pomiaru ścierniwa FEEDLINE. Systemem FEEDLINE steruje
się za pomocą centralnego sterownika komputerowego lub potencjometru. System podaje do głowicy
tnącej ścierniwo ze zoptymalizowanym przepływem. To pomaga oszczędzać materiał i pieniądze.

Technologia FEEDLINE

Niższe koszty dzięki dokładnej kontroli

System FEEDLINE zasila głowicę tnącą stałą,
dokładnie odmierzoną ilością ścierniwa. Gdyby
zasilanie nie było kontrolowane, komora mieszająca
ścierniwo, powietrze i wodę uległaby zapchaniu.
FEEDLINE skutecznie zapobiega takiej sytuacji.
Podaje on dokładnie odmierzony przepływ ścierniwa
za pomocą sprężonego powietrza do zbiornika
przesyłowego o pojemności 0,8 l. U podstawy
zbiornika ścierniwo gromadzi się na kole pomiarowotransportowym. Jego prędkość obrotowa decyduje o
szybkości podawania do głowicy tnącej.

Cięcie różnych materiałów wymaga różnych
ilości ścierniwa. Im grubszy materiał, tym więcej
potrzeba ścierniwa. System dokładnego pomiaru
pomaga obniżyć koszty eksploatacji, szczególnie w
maszynach codziennie używanych do cięcia różnych
materiałów. Zakres regulacji FEEDLINE obejmuje
przepływ od 0 do 1 000 g na minutę. Zmiana
podkładki pozwala uzyskać większe przepływy.

Dane techniczne
Przepływ (regulowany*)

0 – 1 000 g/min

Napięcie robocze

24 VDC

Napięcie sterujące

0 – 10 V / 4 – 20 mA

Masa netto

3,1 kg

Długość

124 mm

Szerokość

130 mm

Wysokość

470 mm

* Przepływy większe niż 1 000 g/min można uzyskać, wymieniając
podkładkę.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚCIERNIWEM
System pomiaru ścierniwa FEEDLINE jest też dostępny w atrakcyjnym
pakiecie AMS, który zawiera dodatkowo jedną lub więcej głowic do cięcia
wodno-ściernego i opcję ABRALINE, a więc stanowi proste, kompletne
rozwiązanie podawania ścierniwa.
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FEEDLINE

Mobilny system usuwania zużytego ścierniwa

CLEANLINE

Mobilny system usuwania zużytego ścierniwa CLEANLINE usuwa złogi materiału ściernego z wanny
podczas pracy systemu tnącego. Oznacza to, że pracochłonne ręczne czyszczenie wanny, kosztowne
odsysanie i długie przestoje produkcyjne należą już do przeszłości. System CLEANLINE jest zasilany
wyłącznie sprężonym powietrzem, co oznacza że można go używać wszędzie, bez ryzyka wystąpienia
zwarcia.

Skuteczne usuwanie zużytego ścierniwa
W ciągu minuty system CLEANLINE usuwa z wanny
ok. 50-60 kg zużytego materiału ściernego. W tym
tempie, ścierniwo z wanny o wymiarach 3 m x 2 m
może zostać usunięte w ciągu około 90-100 minut.

Jednoczesna ekstrakcja i płukanie
System usuwania ścierniwa jest wyposażony
w rurkową lancę, która wywołuje zawirowanie,
skierowane ku górze i zasysa ścierniwo, dostarczając
jednocześnie przefiltrowaną wodę z powrotem
do wanny systemu tnącego. Lanca rurkowa jest
umieszczana ręcznie w żądanym miejscu, w którym
pozostaje podczas procesu cięcia, aż do czasu, gdy
rozproszenie środka ściernego w wannie spowoduje
konieczność zmiany położenia lub nastąpi całkowite
usunięcie zużytego ścierniwa z wanny.

Specjalistyczna pompa zapewnia długotrwałą eksploatację
System CLEANLINE jest zasilany przez niezawodne,
napędzane pneumatycznie pompy przeponowe,
które zostały zaprojektowane specjalnie do cieczy
agresywnych, mających właściwości ścierne i
lepkich. Pompy są zabezpieczone przed pracą na
sucho, są wyposażone w bezobsługowy zawór
sterowania powietrzem, nie mają uszczelnień
wału, są samozasysające i zabezpieczone przed
przeciążeniem.

Minimalna konserwacja
Urządzenia
CLEANLINE
są
wykonane
z
podzespołów i materiałów o wysokiej jakości, co
gwarantuje długą żywotność i powolne zużycie
produktów. Przepony pomp, kule i gniazda zaworów
to wypróbowane i sprawdzone części, wykonane
zgodnie ze standardami branżowymi, które można
łatwo wymieniać. W celu zakupu niezbędnych części
zamiennych należy kontaktować się z obsługującym
Państwa przedstawicielem firmy KMT.

Dane techniczne
Pojemność napełniania bez wanny
Objętość płynu w obiegu

1 m3
3-4 m3/godzinę

Zasilanie sprężonym powietrzem

4-6 barów,
1 m3/godzinę

Standardowa długość przewodu

5m

Ciężar netto

200 kg

Długość

1100 mm

Szerokość

1000 mm

Wysokość

1750 mm

System CLEANLINE jest dostarczany z oznaczeniem CE i
deklaracją zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

CLEANLINE
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Instalacja zasilania w wodę tnącą

BOOSTERLINE

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na niezawodność i ekonomię eksploatacji maszyny do cięcia
strumieniem wody jest stabilne zasilanie w wodę tnącą. System zasilania w wodę tnącą BOOSTERLINE
firmy KMT to innowacyjne rozwiązanie, gwarantujące stałe ciśnienie wlotowe wody tnącej w pompach
ultrawysokociśnieniowych.

Stałe ciśnienie zapewnia bezpieczną
produkcję

Bezpieczeństwo dzięki zbiornikowi na
wodę 750 l

Stałe zasilanie pompy ultrawysokociśnieniowej w
wodę, zapewniane przez system BOOSTERLINE,
wydłuża okres eksploatacji zużywalnych części
multiplikatora. Okresy między obsługą konserwacyjną
multiplikatora i czasy przestoju ulegają skróceniu,
ponieważ pompa wysokociśnieniowa działa w
idealnych warunkach.

Zbiornik o pojemności 750 litrów zapewnia stałą ilość
wody konieczną do cięcia. Zbiornik jest wykonany z
nieprzezroczystego tworzywa sztucznego wysokiej
jakości, dzięki czemu nie dochodzi w nim do
rozwoju glonów itp. Dzięki kompaktowej konstrukcji
i kwadratowemu przekrojowi podstawy, zbiornik jest
łatwo zainstalować. Gwarantuje on stałe zasilanie
pomp wysokociśnieniowych w wodę. Jeśli jakość
wody sieciowej nie spełnia wymaganych norm,
system BOOSTERLINE można rozbudować o
montowany przed nim układ uzdatniania wody.

Pompy wysokociśnieniowe STREAMLINE™ powinny
być eksploatowane przy stałym ciśnieniu wlotowym
3,5 bara. W przypadku wahań ciśnienia w wodociągu,
system zasilania BOOSTERLINE gwarantuje stały
dopływ wody do pompy wysokociśnieniowej. System
włącza się i wyłącza automatycznie, w zależności
od tego, czy multiplikator jest uruchomiony. Dzięki
całkowicie
zautomatyzowanej
pracy
system
BOOSTERLINE jest bardzo łatwy w obsłudze.

Dane techniczne
BOOSTERLINE – Zbiornik
Masa
Długość

25 kg
780 mm

Szerokość

780 mm

Wysokość

1 600 mm

Wszystko pod kontrolą – czujnik
monitorujący poziom napełnienia
Aby zoptymalizować poziom napełnienia BOOSTERLINE, zastosowano dwa czujniki monitorujące. Po
osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia
elektrozawór zasilany z sieci 230 V zamyka otwór
wlotowy zbiornika. Gdy poziom wody spadnie
do minimum, układ sterowania wyłącza pompę
BOOSTERLINE, chroniąc ją przed uszkodzeniem
w wyniku pracy na sucho. Moduł sterujący jest
zamontowany na górze zbiornika i zasilany z sieci 230 V.

BOOSTERLINE – Pompa
Masa

10,4 kg

Długość

191 mm

Szerokość

504 mm

Wysokość

217 mm

Napięcie

230 V

Moc silnika

1,5 kW

Maks. wysokość dostarczania wody

45 m

Maks. ilość płynu

7 m3/h

Maks. temperatura robocza

40 °C
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BOOSTERLINE

SERVICE

Usługi

Pomoc techniczna dla klientów KMT
KMT WATERJET SYSTEMS pomaga klientom na całym świecie, służąc kompetentnymi poradami
oraz pomocą techniczną i świadcząc usługi we wszystkich sprawach związanych z cięciem wodą –
niezależnie od tego, gdzie klient zakupił swoją maszynę tnącą. Świadczymy usługi dla klienta przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Produkty do cięcia wodą - ostre jak brzytwa
Stale optymalizujemy nasze produkty, dbając, aby
były na najwyższym poziomie technicznym. Klienci mogą dzięki temu odnosić korzyści, nawet jeśli
dysponują starszym modelem pompy KMT: W większości przypadków oferujemy zestawy do modernizacji, zawierające usprawnienia techniczne w celu rozbudowy poprzednich modeli. Dzięki temu użytkownicy
nie muszą kupować całkowicie nowego sprzętu, aby
zawsze korzystać z najnowszej technologii.

Wysokiej jakości oryginalne części
zamienne
Wszystkie podzespoły są produkowane zgodnie z
wymogami normy ISO 9001, co zapewnia niezmiennie
wysoką jakość i długie okresy eksploatacji. Na
naszych pompach zawsze można polegać. Dlatego
klienci mogą bezpiecznie tworzyć niezawodne plany
produkcyjne, uwzględniające koszty i okresy pracy
między naprawami i przestojami.

Optymalna dostępność części
zapasowych
Nasz centralny magazyn w Niemczech, w Bad
Nauheim, mieści dużą ilość natychmiast dostępnych
części zapasowych i zużywalnych. Jeśli jakaś część
jest potrzebna natychmiast, można zapytać w jednym
z naszych biur regionalnych, czy mają na składzie
często potrzebne elementy. Dzięki temu klient
otrzymuje zamówiony towar w ciągu najdalej doby.

Identyfikacja części zamiennych o każdej
porze i z każdego miejsca
Internetowy katalog części zamiennych PARTSLINE
Anywhere umożliwia identyfikację potrzebnych
oryginalnych części zamiennych w dowolnym czasie
i z dowolnego miejsca na świecie, upraszczając

bezproblemową obsługę zamówień przez Dział
Obsługi Klienta.

Doświadczenie dla naszych Klientów
W europejskiej centrali z siedzibą w Bad Nauheim,
w Niemczech, prowadzimy ośrodek serwisowy, w
którym zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i
doświadczonych specjalistów. R e g u l a r n i e
prowadzimy szkolenia grupowe i indywidualne
w wielu językach, dla klientów z całego świata
– w naszym ośrodku lub w Państwa zakładzie.
Poświęcenie niewielkiej ilości czasu i zasobów na
poznanie przedstawianych zasad optymalnego
postępowania i metod konserwacji KMT przynosi
wymierne korzyści.

Aktywna obsługa serwisowa
Utrzymywanie urządzeń do cięcia strumieniem
wody w idealnym stanie technicznym jest ważne,
aby zapewnić ich optymalną sprawność. Program
konserwacji KMT Genuine Service zapewnia
korzyści użytkownikom naszych urządzeń, ponieważ
regularne kontrole i wyprzedzająca konserwacja
pomp wysokiego ciśnienia sprzyjają efektywnemu
wykorzystywaniu pomp, przynosząc oszczędność
czasu i pieniędzy.

Przedłużona gwarancja
Firma KMT Waterjet Systems stosuje przejrzyste
zasady rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych. Z
powodzeniem wykorzystujemy system klasyfikacji,
który
jednoznacznie
klasyfikuje
wszystkie
komponenty pomp wysokociśnieniowych do maszyn
do cięcia strumieniem wody. Oferujemy również
możliwość przedłużenia okresu gwarancji.
Dodatkowych informacji na ten temat może udzielić
przedstawiciel KMT.

Poznaj aplikację kalkulatora cięcia KMT i
porównaj prędkości cięcia strumieniem wody przy
ciśnieniu 6000 barów i 4000 barów.

Pomoc techniczna dla klientów KMT

Android

iOS
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Dostępność przez cały czas

Serwis pod ręką

Jeden z naszych pracowników serwisowych zajmuje
się obsługą czynnej całą dobę infolinii technicznej,
dostępnej nieprzerwanie przez cały rok. Klienci
oszczędzają czas i pieniądze, ponieważ
mogą uzyskać odpowiedź na pytania
techniczne przez telefon.

Gdy potrzebna jest bezpośrednia pomoc, nasi
inżynierowie-serwisanci mogą bardzo szybko
przybyć do klienta: Mamy wiele regionalnych
placówek serwisowych, któraś z nich z
pewnością znajduje się w pobliżu
zakładu klienta. Minimalizuje to
okresy przestoju produkcji.
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Pomoc techniczna dla klientów KMT

KMT Sp. z o.o. • KMT Waterjet Systems
ul. Poleczki 21D ■ 02-822 Warszawa ■ Polska
Tel.: +48-22-545-06-60 ■ Faks: +48-22-545-06-61
www.kmt-waterjet.pl ■ info@kmt-waterjet.com
KMT GmbH • KMT Waterjet Systems
Hohe Straße 4-6 ■ 61231 Bad Nauheim ■ Niemcy
Tel.: +49-6032-997-0 ■ Faks: +49-6032-997-270
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