
Two dissimilar siblings
Last autumn KMT Waterjet Systems 
presented its two newest high 
pressure pumps for waterjet cutting 
at the EuroBLECH industrial fair in 
Hannover: The models STREAMLINE 
PRO-III and TRILINE TL-I. This expands 
the company's portfolio by two pumps 
that could not be any more different: 
While the PRO-III series can generate 
up to 6200 bar water pressure with its 
intensifier and can also handle the most challenging 
applications using its special technical equipment, the less 
expensive model TL-1 pump with its economical direct drive is 
positioned more as an entry-level model or as a supplier of high-
pressure for simple cutting jobs. Thus, with their comprehensive 
product range in the field of high-pressure technology, KMT can 
offer the right solution for every requirement.

The STREAMLINE PRO-III pump model can uniquely establish itself at the 
top of the performance spectrum when it comes to waterjet cutting. 
The high-performance machine facilitates cutting with up to 6200 bar, 
and especially the model with 125 PS (93 kW) represents the strongest 
combination of motor output and water pressure industry-wide. 

Two cutting heads for optimum productivity 
The STREAMLINE PRO-III allows their users to operate two cutting heads 
with a jet diameter of up to 0.28 mm in parallel. Of course, this doubles 
the productivity, since two workpieces can be cut in parallel using it. 

Rodzeństwo ... ale różne
Ostatniej jesieni KMT Waterjet Systems zaprezentowało na 
targach przemysłowych EuroBLECH w Hanowerze swoje dwie 
najnowsze pompy ciśnieniowe do cięcia strumieniem wody: 
Modele STREAMLINE PRO-III i TRILINE TL-I. Poszerzają one 
portfolio przedsiębiorstwa o dwie pompy, które więcej różni niż 

łączy: podczas gdy pompa PRO-III posiadająca multiplikator 
ciśnienia potrafi wytworzyć ciśnienie do 
6.200 bar, a dzięki dodatkowemu wyposażeniu 
jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym 
zadaniom, tańszy model pompy TL-I wyposażony 
w ekonomiczny napęd bezpośredni postrzegany 
jest raczej jako model podstawowy lub jako 

generator ciśnienia przy wykonywaniu prostych 
zadań cięcia. Dzięki temu KMT ze swoim szerokim wachlarzem 
produktów w dziedzinie technologii wysokich ciśnień jest w 
stanie zaoferować rozwiązanie odpowiednie dla dowolnego 
zapotrzebowania.
W dziedzinie cięcia strumieniem wody model pompy STREAMLINE 
PRO-III jednoznacznie plasuje się na najwyższej półce. To wydajne 
urządzenie umożliwia cięcie z ciśnieniem do 6.200 bar, a w 
szczególności model o mocy 125 KM (93 kW) stanowi najmocniejsze 
połączenie mocy silnika i ciśnienia wody. 

Dwie głowice tnące dla uzyskania optymalnej wydajności
STREAMLINE PRO-III pozwala na pracę jednocześnie dwóch 
głowic tnących o średnicy dyszy do 0,28 mm. Naturalnie podwaja 
to wydajność, ponieważ dzięki temu można równocześnie ciąć dwa 

elementy. A wyrażając to konkretnymi 
liczbami: Urządzenie do cięcia strumieniem 
wody wyposażone w pompę STREAMLINE 
PRO-III 125 tnie płytę ze stali nierdzewnej o 
grubości 3 cm przy średniej jakości cięcia z 
prędkością 110 mm/min, równocześnie dwa 
obrabiane elementy. Jeśli pompa pracuje w 
niższym zakresie ciśnienia, takie wartości 
mimo zastosowania większej dyszy są 
nieosiągalne. Dla porównania: pompa o 
mocy 100 KM (74 kW) 3.800 bar przy pracy 
z dwoma głowicami umożliwia zastosowanie 
dyszy o maksymalnej wielkości 0,35 mm. 
Przy zastosowaniu optymalnego ścierniwa 

Results of the KMT Cut Calculator App (see last page for download information)
Wyniki KMT Cut Calculator App (patrz ostatnia strona informacji do ściągnięcia)
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Units
English Metric

Pump
60 HP 125 HP

Cutting Parameters
Material: Stainless Steel (304)

Thickness: 30 mm

Pressure 1 Pressure 2

5170  6200 2758  4137

Water
Pressure: 6000 3800   bar

Orifice Size: 0.28 0.35  mm

Focus Tube Dia: 0.84 1.05  mm

Abrasive Rate: 0.8 1.1   kg/min

Abrasive: Hard Rock Mesh: 80

CALCULATE 

Speed based on Autoline Pro cutting head w/80 grit garnet

Make PDF    Print 

Cutting Speed Prediction

Edge Quality Linear Cutting Speed*
mm/min

6000 3800 % Increase

191.8 127 51

157.2 103.2 52

110.3 71.5 54

74.8 47.6 57

47.9 30.2 59

*Cutting speed values depend on cutting head wear,quality of abrasive and cutting table configuration

ver 3.2

A. Rough

B.Coarse

C. Medium

D. Smooth

E. Fine



Expressed in concrete numbers: A waterjet cutting system running with 
a STREAMLINE PRO-III 125 pump cuts a 3 cm stainless steel plate with 
average cutting quality at a speed of 110 mm/min – and that is with 
two workpieces simultaneously. If a pump is run in the lower pressure 
range, such values are not achievable despite using larger jets. As a 
comparison: A pump with 100 PS (74 kW) enables a maximum jet size of 
0.35 mm at 3800 bar in two-head operation. Using optimum abrasives, 
the cutting speed with the same material and same cutting quality is 
maximum 71.5 mm/min. Thus it is over 50% slower than the machine 
with 6000 bar. This not only saves time, but also material usage: 
Based on the given example, one meter cutting distance results in an 
abrasive consumption of 14.5 kg (with PRO-III application) or 30.8 kg 
(for application with 3800 bar) – a 
significant savings of 53%.

Production reliability at 6200 bar
However, assuming that the strong 
performance is at the expense of 
the reliability or the wear parts is 
an error: Through an optimised and 
patented technology in the high-
pressure seal of the intensifier, KMT is 
in the position to guarantee 500 hours 
for these highly stressed components 
with the purchase of a new high 
pressure pump. The new SUPRAlife 
seal, due to its design, provides the 
service life that you are looking for 
in this pressure range. Therefore, 
waterjet cutting at 6200 bar is 
considerably more efficient, since it 
actually extends the production time 
due to the new durable components. 
Some customers are already enjoying this new generation of high 
pressure pumps and up until now can only report positively (see box).

TRILINE TL-I – the direct drive pump from KMT
At the other end of the performance spectrum, the TRILINE TL-I 30 pump 
type is an economical entry-level model in the world of waterjet cutting. 
This high pressure pump is based on a direct drive, not as usual for 
KMT. Here, an electric motor drives three camshaft-driven pistons via 
an easy to service V-belt pulley drive system, which in turn generates 
the high pressure water stream. The pistons work phase-shifted by 
120°, so that the pressure signal is very constant even without pressure 
accumulators. In addition, the direct force transfer ensures a relative 

Maximum Industries utilizes the 
PRO-III technology
Rodie Woodard of Maximum 
Industries in Irving, Texas, 
talks about how working with a 
STREAMLINE PRO-III 125 pump 
for waterjet cutting at 6,200 bar 
boosts his business. Watch the 
video on YouTube.

prędkość cięcia tego samego materiału i przy tej samej jakości cięcia 
wynosi maksymalnie 71,5 mm/min. Jest więc o ponad 50% wolniejsza 
niż urządzenie z 6.000 bar. Oszczędza się nie tylko czas ale również 
materiał: odnosząc się do przytoczonego przykładu, na jeden metr 
ciętego odcinka przypada zużycie ścierniwa w wysokości 14,5 kg (przy 
zastosowaniu PRO-III) albo 30,8 kg (przy zastosowaniu 3.800 bar), to 
znacząca oszczędność rzędu 53%.

Bezpieczeństwo ciągłości produkcji przy 6.200 bar
Kto jednak myśli, że duża moc pogarsza niezawodność pompy lub 
elementów eksploatacyjnych, ten się myli: dzięki zoptymalizowanej 
i opatentowanej technologii zastosowanej w module sprężania 

multiplikatora ciśnienia, KMT jest 
w stanie udzielić gwarancji na 500 
godzin pracy tych ekstremalnie 
obciążonych komponentów, w 
przypadku zakupu nowej pompy 
ciśnieniowej. Nowa uszczelka 
SUPRAlife dzięki swemu kształtowi 
zapewnia żywotność, która w tym 
zakresie ciśnienia nie ma sobie 
równych. W konsekwencji cięcie 
strumieniem wody przy 6.200 bar jest 
znacznie bardziej wydajne, ponieważ 
wydłuża się faktyczny okres pracy 
urządzenia dzięki nowym trwałym 
komponentom. Niektórzy klienci już 
korzystają z tych pomp ciśnieniowych 
nowej generacji i wyrażają się o 
nich w samych superlatywach (patrz 
ramka).

TRILINE TL-I – pompa KMT z bezpośrednim napędem
Po drugiej stronie wachlarza oferowanych wydajności znajduje się 
tańszy model pompy typu TRILINE TL-I 30 wprowadzający w świat 
cięcia strumieniem wody. Ta pompa ciśnieniowa, odmiennie niż 
zwykle w urządzeniach KMT, bazuje na napędzie bezpośrednim. Silnik 
elektryczny za pośrednictwem łatwego w serwisowaniu mechanizmu 
kół pasowych napędza bezpośrednio trzy tłoki osadzone na wale 
korbowym, które generują strumień wody o wysokim ciśnieniu. Tłoki 
pracują z przesunięciem fazowym 120°, dzięki czemu sygnał ciśnienia, 
również bez zbiornika ciśnieniowego, jest bardzo stabilny. Dodatkowo 
bezpośrednie przeniesienie napędu zapewnia relatywnie wysoką 
sprawność sięgającą 85%. W porównaniu do pompy z multiplikatorem 

Maximum Industries 
wykorzystuje technologię PRO-III
Rodie Woodard z Maximum 
Industries w Irving, Texas, opowiada 
o korzyściach wynikających z 
korzystania z pompy STREAMLINE 
PRO-III 125 do cięcia strumieniem 
wody przy 6.200 bar. Zobacz film 
na YouTube.
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high efficiency of up to 85%. Thus, compared to an intensifier pump, 
this drive concept requires no additional hydraulic circuit and is 
characterised in this by quieter operation and a smaller footprint for 
the machine.

The comparison: Intensifier vs. direct drive
Naturally, the question arises as to how the two drive concepts are 
different – or even more important, which concept is best suited for 
which concept, and one thing is clear: Both pump types have their 
reason for existence.

The intensifier pump
An indisputable advantage of the 
intensifier pumps is the maximum 
pressure range of up to 6200 bar. 
A direct drive pump cannot get up 
to this volume and therefore the 
intensifier must be the first choice for 
all users that want to cut especially 
thick or hard materials, such as 
titanium or thick concrete plates. 
Even if the waterjet cutting machine 
is designed for high loads – e.g. in 
demanding multi-shift operations – a 
model with intensifier offers more, 
since this technology is more durable 
and the components last longer. And 
as soon as the high pressure pumps 
are connected to a network, the 
direct drive pump is completely out, 
since this technology does not allow 
for this type of connection. Lastly, it 
should be mentioned that the use 
of the intensifier technology is also 
recommended in cases in which the 
cutting process includes high switching cycles. That is mainly the case 
with pure water applications, when many individual parts should be 
produced with high cutting speed, such as when cutting rubber seals or 
applications in the food industry. Here, the user of an intensifier pump 
profits in that the water pressure is maintained even with a closed valve 
and thus can be directly released again when the valve is opened. 

The direct drive pump
In contrast to this, high switching time with direct drive leads to 
increased signs of wear, since this technology is characterised by a 
continuous water flow, which must be diverted with a closed cutting 

KMT Waterjet Cutting "Hardox" 
Steel at 5,400 bar
Waterjet cutting of forged and 
compressed "Hardox" steel 
(thickness 10 cm, cutting speed 
7-10 mm/min, pressure 5.400 bar). 
Waterjet cutting is the most 
efficient method to cut the 
extremely hard material. Watch 
the video on YouTube.

ciśnienia ten rodzaj napędu nie wymaga dodatkowego obiegu 
hydraulicznego, przez co wyróżnia się cichszą pracą oraz mniejszą 
zajmowaną powierzchnią.

Porównanie: Multiplikator ciśnienia / napęd bezpośredni
Oczywiście pojawia się pytanie, czym różnią się oba rodzaje napędu 
lub też, który rodzaj najlepiej nadaje się do określonego zastosowania, 
bo jedno jest jasne: istnienie obu typów pompy ma swoje uzasadnienie.

Pompa z multiplikatorem ciśnienia
Niepodważalną zaletą pomp z multiplikatorem ciśnienia jest 
maksymalny zakres ciśnienia sięgający 6.200 bar. Na takie poziomy 

pompa z napędem bezpośrednim 
nie może się wznieść i dlatego 
multiplikator ciśnienia musi być 
podstawowym wyborem dla tych 
wszystkich użytkowników, którzy 
chcą ciąć szczególnie grube lub 
twarde materiały, jak np. tytan lub 
grube płyty betonowe. Również w 
sytuacjach, gdy urządzenie do cięcia 
strumieniem wody narażone jest 
na duże obciążenia, np. przy pracy 
wielozmianowej, lepszym wyborem 
jest raczej model z multiplikatorem 
ciśnienia, ponieważ ta technologia 
jest bardziej wytrzymała a 
komponenty są bardziej trwałe. 
Ale gdy pompy ciśnieniowe trzeba 
połączyć w zespół, na pierwszy 
plan bezkonkurencyjnie wysuwa się 
pompa z multiplikatorem, ponieważ 
tylko ta technologia daje możliwości 
takiego sprzęgania pomp. Na 
koniec trzeba jeszcze wspomnieć, 

że zastosowanie technologii z multiplikatorem ciśnienia zaleca się 
również w tych sytuacjach, kiedy w procesie cięcia następuje cykliczne 
wyłączanie strumienia tnącego. Taka sytuacja występuje w cięciu 
samą wodą, gdy produkuje się wiele pojedynczych elementów przy 
dużej prędkości cięcia, np. podczas cięcia uszczelek gumowych lub 
przy zastosowaniach w dziedzinie artykułów spożywczych. Tutaj 
zyskują użytkownicy pompy z multiplikatorem ciśnienia dzięki temu, że 
ciśnienie wody utrzymywane jest również przy zamkniętym zaworze a 
uwalniane jest przy otwartym. 

Cięcie strumieniem wody stali 
narzędziowej Hardox
Cięcie strumieniem wody o wysokim 
ciśnieniu stali narzędziowej Hardox 
(100 mm, ciśnienie 5.400 bar, 
prędkość 7-10 mm/min). Cięcie 
strumieniem wody jest najbardziej 
wydajną metodą cięcia tego 
ekstremalnie twardego materiału. 
Zobacz film na YouTube.
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valve. The more often such diversion is required, the more the pressure 
control valve is stressed.

Thus the direct drive pump can exploit their strengths even better with 
continuous cutting processes: The high efficiency of the pump increases 
the more the connected waterjet cutting system works without 
interruptions. For this reason, the TL-I model is better suited for abrasive 
applications: Compared to pure water applications the cutting speeds 
here are mainly lower, which also has the effect of a lower number of 
cutting cycles. Furthermore, the lower minimum pressure of a direct 
drive pump is an advantage with the processing of brittle or multi-layer 
materials: Since the TRILINE pumps can take the operating pressure 
down to a minimum of 100 bar, there is a lower risk of the material 
breaking when inserting into materials such as glass or ceramic, and for 
multi-layer materials the risk of delamination decreases. And as already 
mentioned, the TRILINE pumps are very well suited as an entry-level 
model due to their low initial investment and to use for less demanding 
or smaller applications, in which the low connected load or the small 
space requirement of the pump plays a role. This is often the case in 
smaller custom cutting operations or manufacturing operations which 
only occasionally use their waterjet cutting systems.

For every application the right solution
This demonstrates that KMT Waterjet Systems not only offers the most 
efficient high pressure pumps of the entire industry, but also offers 
a solution for newcomers – and naturally also a broad spectrum of 
products between these two extremes. This stretches from high pressure 
pumps, which can be completely integrated into a turnkey total system, 
to pumps for autonomous operation with occasional use, up to highly 
developed machines for demanding cutting applications in multi-shift 
operations.

Intensifier pumps: 

ü Thick and hard materials

ü Multi-shift operation

ü Operation of several 
pumps in one network

ü High switching times

Direct drive pumps: 

ü Continuous cutting process

ü Brittle materials

ü Low initial investment

ü Small space requirement

Pompa z napędem bezpośrednim
W przeciwieństwie do wcześniej opisanej pompy, duża ilość cykli 
włączania prowadzi do zwiększonego zużycia elementów napędu 
bezpośredniego, ponieważ tę technologię charakteryzuje stały 
przepływ wody, która przy zamkniętym zaworze na głowicy tnącej musi 
być przekierowana. Im częściej konieczne jest takie przekierowanie, w 
tym większym stopniu obciążany jest zawór regulacji ciśnienia.

Dlatego pompa z napędem bezpośrednim może pokazać swoje mocne 
strony w procesach cięcia ciągłego: wysoka wydajność pompy zostaje 
wykorzystana tym lepiej, im mniej przerw występuje w pracy podłączonego 
urządzenia do cięcia strumieniem wody. Z tego względu model TL-I nadaje 
się raczej do zastosowań abrazyjnych: w stosunku do zastosowań z czystą 
wodą prędkości cięcia są tu w większości przypadków niższe, co przekłada 
się na niższą liczbę cykli cięcia. Poza tym niższe ciśnienie minimalne 
pompy z napędem bezpośrednim w trakcie obrabiania materiałów 
łamliwych i wielowarstwowych okazuje się korzystne,  ponieważ pompa 
TRILINE może obniżyć ciśnienie robocze do minimalnego poziomu 
100 bar, podczas pierwszego uderzenia w materiał taki jak szkło lub 
ceramika istnieje niewielkie ryzyko pęknięcia materiału a w przypadku 
materiałów wielowarstwowych spada ryzyko rozwarstwienia. Jak 
wspomniano na początku, pompa TRILINE dzięki niewielkim początkowym 
nakładom inwestycyjnym nadaje się doskonale dla rozpoczynających 
użytkowanie takich urządzeń oraz do zastosowań mniej wymagających lub 
mniejszych, gdzie rolę odgrywa niższa moc przyłączeniowa lub mniejsza 
zajmowana powierzchnia przez pompę. Taka sytuacja występuje w 
mniejszych zakładach usługowych lub produkcyjnych, które sporadycznie 
użytkują swoje urządzenia do cięcia strumieniem wody.

Właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania
Widać więc, że KMT Waterjet Systems oferuje nie tylko najbardziej 
wydajne pompy ciśnieniowe w całej branży, lecz ma też do zaoferowania 
rozwiązanie dla początkujących użytkowników tej technologii, a ponadto 
oczywiście szeroki wachlarz produktów o pośrednich parametrach 
pomiędzy tymi skrajnie różnymi urządzeniami. Obejmuje on począwszy 
od pomp ciśnieniowych, które można w całości zintegrować z 
istniejącym systemem, poprzez pompy do pracy autonomicznej 
wykorzystywane sporadycznie aż po zaawansowane technicznie 
urządzenia do wymagających zastosowań w trybie wielozmianowym.

Pompa z multiplikatorem 
ciśnienia:

ü grube i twarde materiały

ü tryb pracy wielozmianowej

ü praca kilku pomp w 
zespole

ü duża ilość cykli 
przełączania

Pompa z napędem 
bezpośrednim:

ü ciągły proces cięcia

ü łamliwe materiały

ü niewielkie początkowe 
nakłady inwestycyjne

ü niewielka zajmowana 
powierzchnia
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Your KMT Team in Lyon, France (from left to right):
 � Martin Corson | Aftersales & Service Engineer 
Phone: +33 6 03 92 59 97 
E-Mail: martin.corson@kmtwaterjet.com

 � Philippe Bosselut | Area Manager 
Phone: +33 6 25 45 12 40 
E-Mail: philippe.bosselut@kmtwaterjet.com

 � Catherine Pellotier | Area Sales Manager Garnet 
Phone: +33 6 78 00 51 83 
E-Mail: catherine.pellotier@kmtwaterjet.com

 � Claire Kuhn | Sales & Administration Assistant 
Phone: +33 4 78 22 69 45 
E-Mail: claire.kuhn@kmtwaterjet.com

New faces at KMT France SARL
A lot has happened in the course of a year in the KMT external 
office in Lyon, France: There were several new personnel changes 
in already existing positions and at the same time, a new employee 
for the Aftermarket and Abrasive Sand area was hired. In addition, 
since autumn 2016, the France office has been equipped with a 
service vehicle, which allows service technicians to be much more 
flexible with customer requests for their service and repair work. 
Furthermore, KMT has expanded the area of responsibility of 
the French office to include the markets of the Netherlands and 
Luxembourg in the scope of restructuring the sales territories.

The first in a series of new employees was already started in February 
2016 with Martin Corson, who was hired as a service technician. He has 
had a fully equipped service vehicle since autumn 2016. This is fitted 
with numerous tools and spare parts for all common and many special 
repair and service jobs. As a result, Martin Corson is prepared for every 
possibility and can quickly and flexibly help his customers.

In August 2016, Philippe Bosselut was added as Area Manager and further 
support came in September with Claire Kuhn as an assistant. Philippe 
Bosselut can look back on over 30 years of experience in mechanical 
engineering. This puts him in the position to comprehensively and 
competently advise his customers. Together, Philippe Bosselut and Claire 
Kuhn ensure that KMT customers in France and the Benelux are always 
in good hands.

The last expansion of the team in Lyon for the present is Catherine 
Pellotier, who has worked for KMT since October 2016. She is responsible 
for the Aftermarket area and sales of abrasive sand and has several 
years of experience in this area.

All employees of KMT France SARL are pleased to be available to the 
customers at the contact data given below.

Nowe twarze w KMT France SARL
Na przestrzeni minionego roku wiele się działo w biurze KMT w 
Lyonie we Francji: doszło do ponownego obsadzenia istniejących 
już stanowisk i jednocześnie zatrudniona została nowa 
współpracowniczka odpowiedzialna za rynek części zapasowych 
i ścierniwo. Ponadto biuro we Francji posiada od jesieni 2016 
samochód serwisowy, który umożliwia serwisantowi na znacznie 
bardziej elastyczne reagowanie na życzenia klientów podczas 
wezwań. Poza tym w ramach zmian strukturalnych w regionach 
sprzedaży KMT poszerzyło zakres odpowiedzialności biura 
francuskiego o rynki w Holandii i Luksemburgu.
Ten pochód nowych współpracowników zapoczątkował już w lutym 
2016 Martin Corson, zatrudniony w charakterze serwisanta. Od jesieni 
2016 dysponuje dodatkowo w pełni wyposażonym samochodem 
serwisowym. Zaopatrzony jest w wiele narzędzi i części zamiennych 
do wszystkich typowych i wielu specjalnych prac naprawczych i 
serwisowych. Dzięki temu Martin Corson przygotowany jest na 
wszelką ewentualność, jest w stanie pomóc swoim klientom szybko i w 
szerokim zakresie.

W sierpniu 2016 dołączył Philippe Bosselut jako Area Manager, a we 
wrześniu otrzymał wzmocnienie w osobie Claire Kuhn w charakterze 
asystentki. Philippe Bosselut ma za sobą ponad 30 lat doświadczenia 
w dziedzinie budowy maszyn. Dzięki czemu jest w stanie w sposób 
kompetentny służyć kompleksową poradą swoim klientom. Philippe 
Bosselut i Claire Kuhn razem dają gwarancję, że klienci KMT we 
Francji i w krajach Beneluksu zawsze będą mieli zapewnioną najlepszą 
obsługę.

Ostatnim jak na razie wzmocnieniem zespołu w Lyonie jest Catherine 
Pellotier, która pracuje dla KMT od października 2016. Jest 
odpowiedzialna za rynek części zamiennych oraz dystrybucję ścierniwa 
i w tym zakresie może pochwalić się kilkoma latami doświadczenia.

Wszyscy współpracownicy KMT France SARL są do dyspozycji 
klientów, niżej podane są ich dane kontaktowe.
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Claus-Peter Geier
Area Sales Manager
Germany, Austria and Switzerland
 +49 160 98 98 44 85
claus.geier@kmtwaterjet.com

KMT Offices – Global Service Around The Corner
Head Office Germany (Bad Nauheim)

KMT GmbH
Phone: +49-6032-997-0

Head Office USA (Baxter Springs)
KMT Waterjet Systems Inc.

Phone: +1-620-856 2151

Head Office China (Shanghai)
KMT Machine Tool Ltd.

Phone: +86-21-50 48 46 21

Office Spain (Madrid)
KMT Waterjet Systems S.L.

Phone: +34-91-510 37 98

Office UK (Birmingham)
KMT Waterjet Systems

Phone: +44-1384-408 892

Office Russia (Moscow)
KMT Waterjet LLC

Phone: +7-495-665 02 52

Office France (Lissieu)
KMT Waterjet France SARL
Phone: +33-4-78 22 69 45

Office Poland (Warsaw)
KMT Sp. z o.o.

Phone: +48-22-545 06 60

Office U.A.E. (Dubai)
KMT Waterjet Systems

Phone: +971-4-701 79 66

Office Italy (Milan)
KMT Italia SRL

Phone: +39-02-642 21 801

Office Sweden (Ronneby)
KMT Waterjet Systems

Phone: +46-708-32 45 20

Office India (Mumbai)
Karolin Machine Tools Pvt Ltd.

Phone: +91-22-285 724 94

https://www.youtube.com/channel/UCn9MJ4k7OMfdicXcEcCItMg
https://twitter.com/KMTWaterjetEU
https://plus.google.com/u/0/b/109920345435545579336/
https://de.induux.com/kmt-waterjet-systems/

