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A data de início da Flow é no início dos anos 70, 

quando cientistas de pesquisa e desenvolvimento 

da Boeing fundaram a Flow Research. A primeira 

tecnologia comercializada pela Flow Research foi 

um equipamento de  jato de água a pressão ultra 

elevada como ferramenta para corte industrial. 

Em seguida, inventaram, patentearam e 

aperfeiçoaram o primeiro sistema de jato de água 

com abrasivo do mundo. 

Desde 1974, a Flow entregou mais de 20.000 

sistemas de corte com jato de água e abrasivo a 

clientes em mais de 100 países.

História da Flow

Flow patrocinando a NASCAR
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Fundação da Flow

Comercializa bombas intensificadoras para operação 
24 horas e 7 dias por semana.

Cria o corte com jato de água e abrasivo
1984

Apresenta a bomba intensificadora de 
50.000 psi (3.800 bar).

1987
Cria o assistente de vácuo UltraPierce* para uma 

perfuração perfeita

1992
Apresenta a primeira bomba triplex de 

40.000 psi (2.700 bar) do mundo.

1996
Lança o software inteligente de controle de corte com 

jato de água baseado em Windows: Flow Master.
Apresenta o primeiro sistema de corte com jato de 

água totalmente integrado: Bengal.

1998
Apresenta a bomba intensificadora de 60.000 psi.

Apresenta o sistema de corte Flying Bridge, o 
sistema de corte com jato de água mais popular do 

mundo.

2001
Lançamento do Dynamic Waterjet que permite 

fabricar peças de alta pressão e alta velocidade.
Apresenta a primeira bomba de 55.000 psi 

(3.800 bar), a Hyplex.

2005
Padroniza a bomba intensificadora HyperJet em 

94.000 psi.
Apresenta o Paser ECL resultando numa vida maior 

dos componentes..

2010
Lançamento da série de máquinas Mach.

1986
Inventa a primeira bomba de acionamento 
direto, a bomba triplex de 36.000 psi (2.400bar).

1990
Apresenta o FlowPro Database Software o 
primeiro sistema de controle inteligente.

1995 Torna-se o primeiro fornecedor do mundo de 
sistemas completos de corte com água. 

Apresenta a primeira bomba triplex de 50.000 
psi (3.400 bar) no mundo.

1997
Comercializa  bombas de 87.000 psi para 
aplicações especiais em alimentos.

1999
Inauguração de Centro de Tecnologia e 
Treinamento da Flow no Brasil.

2002
Apresentou a WMC, um sistema completo de 
jato de água abrasivo.

2009
Apresenta o Dynamic Waterjet XD para cortes 
tridimensionais com jato de água.
Apresenta oprogrma para 3D FlowXpert.

2012
Lançamento da nova Mach 2c e Mach 4c e da 
bomba de acionamento direto Hyplex Híbrida.

2019
Comemoração dos 20 anos 
da Flow no Brasil

20 anos
Brasil

2017São apresentados o FlowCare Serviços e Suporte, e 
o Pivot+, um cabeçote de corte compacto e robusto 
que oferece compensação de conicidade multi-eixo 

no corte por jato de água.
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ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão Linear ______________________  0.003 pol/3 pés ( 0,762 mm/m)± ± 
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  472 pol/min (12 m/min)  
Repetibilidade_______________________  0.0025 pol  ( 0.0635 mm) ± ± 
Trajeto Z ____________________________  12 pol (305 mm)
Base_______________________________  5 pés  (1,5 m)
Ponte______________________________   6,5 pés, 9,8 pés  (2 m, 3 m) - 10 pontes

— Equipamento de construção robusta
— Sistema de deslocamento do eixo de alta precisão
— Sistema de lubrificação automática
— Suporte de primeiro nível com a equipe de serviço técnico da empresa líder em corte com jato de água
— Opções e configurações adequadas para as suas necessidades 

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão Linear ______________________  0,005 pol/3 pés  ( 0,127 mm/m)± ± 
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  400 pol/min  (10 m/min)
Repetibilidade_______________________  0,0025 pol  ( 0,0635 mm)± ± 
Trajeto Z ____________________________  7 pol  (177,8 mm)
Base_______________________________  4,3 – 13,1 pés  (1,3 – 4 m)
Ponte______________________________   4.3 – 6,5 pés  (1,3 – 2 m)

— Acesso ao material pelos três lados da máquina para facilitar o carregamento e retirada do mesmo
TM

— Cabeçote de corte Pivot+  para corte chanfrado
— Sistema muito versátil e flexível que se adapta facilmente aos requisitos de cada aplicação
— Configurações e opções para suas necessidades de trabalho

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão Linear ______________________  0,003 pol/3 pés  ( 0,083 mm/m)± ± 
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  400 pol/min  (10 m/min)
Repetibilidade_______________________  0,0015 pol  ( 0,038 mm)± ± 
Trajeto Z ____________________________  8 pol  (203 mm)
Base_______________________________  4,3 – 6,5 pés  (1,3 – 2 m)
Ponte______________________________   0,0038 pol  ( 0,095 mm)± ± 
Aceleração __________________________  0,05 g
Circularidade do ballbar _______________  0,0038 pol  ( 0,095 mm)± ± 

— Corte eficiente e preciso
— Instalação rápida 
— Fácil de programar e operar
— Suporte de qualidade com a equipe de assistência técnica da empresa líder mundial em corte com jato de água
— Opções e configurações para satisfazer suas necessidades
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Equipamentos para corte com jato de água
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Equipamentos para corte com jato de água

NANOJET

— Produtividade máxima
— O sistema mais rápido para corte com jato de água e abrasivo
— Corte altamente preciso
— Inúmeras opções e configurações para atender às suas necessidades

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão ___________________________   ± 0,0015 pol/3 pés (± 0.0381 mm/m)
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  700 pol/min (17 m/min)
Repetibilidade_______________________  ± 0,001 pol (± 0.025 mm)
Trajeto Z____________________________  12 pol (305 mm) até 24 pol (610 mm)
Base_______________________________  6,5 pés, 9,8 pés, 13,1 pés, 19,6 pés (2m, 3 m, 4 m, 6 m)
Ponte______________________________   6,5 pés, 9,8 pés, 13,1 pés (2 m, 3 m, 4 m)

— Processo eficiente para peças grandes
— Destaca-se em ambientes difíceis e na indústria pesada
— Movimentação suave para um corte preciso
— Reduz o tempo do seu ciclo de corte com aceleração e desaceleração rápidas e ágeis
— Uma solução total e completa com serviço, software e tecnologia de ponta
— Tempo de funcionamento garantido com soluções em peças, treinamento e manutenção

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão ____________________________  ± 0,0015 pol/3 pés (± 0,0381 mm/m)
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  1.417 pol/min (36 m/min)
Repetibilidade_______________________  ± 0,001 pol (± 0,03 mm)
Trajeto Z ____________________________  12 pol, 24 pol (305 mm, 610 mm)
Base_______________________________  26,2 pés, 49,2 pés, 78,7 pés (8 m, 15 m, 24 m)
Ponte______________________________   13,1 pés, 16,4 pés (4 m, 5m)
Aceleração __________________________  0,1 g
Circularidade do ballbar ________________ ± 0,0025 pol (± 0,0635 mm)

— Solução para corte com jato de água altamente precisa
— Sistema projetado para cortar peças muito pequenas em um ambiente totalmente fechado
— Processamento total rápido das peças
— Espaço mínimo exigido (área pequena)
— Projetado para atender às necessidades da sua aplicação.

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Precisão Linear ______________________  ± 0,0008 pol/ 1pé (± 0,02 mm/0,3 m)
Velocidade Máxima de Deslocamento ___  590 pol/min (15 m/min)  
Repetibilidade_______________________  0.0004 pol  ( 0.01 mm) ± ± 
Trajeto Z ____________________________  6 pol  (152,4 mm)
Base_______________________________  2 pés  (0,61 m)
Ponte______________________________   4 pés  (1,21 m) 
Aceleração __________________________  0,1 g



Tipos de cabeçotes

Capaz de cortar até mesmo os materiais mais duros, possui apenas duas peças 
consumíveis (orifício e tubo de mistura). Utiliza o abrasivo para criar um fluxo 
perfeito para o corte.
A tecnologia UCL (Ultra Component Life) estende a vida útil do componente do tubo 
de mistura e do orifício a um nível ainda não alcançado na indústria. A UCL 
proporciona menores custos de produção, já que menos peças são consumidas e 
os intervalos de manutenção são extremamente espaçados.

Standard Paser

Consiga a compensação de corte com precisão e flexibilidade. Projetado pelos 
mesmos engenheiros que desenvolveram o Dynamic Waterjet® XD (a solução de 
corte em 5 eixos mais importante do mundo), o Pivot+ é um cabeçote de corte 
compacto e robusto.

Pivot +

O Dynamic Waterjet® produz peças precisas através do controle de um pulso 
articulado que inclina automaticamente durante o corte.
É comum que equipamentos de corte apresentem atraso de fluxo e conicidade ao 
penetrar no material. O cabeçote de corte Dynamic Waterjet compensa este atraso 
e produz peças mais precisas com uma velocidade de corte significativamente mais 
alta do que equipamento de corte com  jato de água convencional. 

Dynamic Waterjet

O cabeçote Dynamic Waterjet® XD apresenta a exclusiva tecnologia de corte 3D 
ocom alta precisão, que faz chanfros de até 60 , integrando a funcionalidade do 

corte tridimensional com o Dynamic Waterjet - proporcionando o melhor em 
precisão, velocidade e flexibilidade, sendo capaz de fazer os cortes mais difícies.

Dynamic Waterjet XD



Bombas de Pressão Ultra Elevada

Hyperjet®
6.500 BAR [94.000 PSI]

Com pressões que chegam até 6.500 
BAR [94.000 PSI], e pressões 

operacionais contínuas de 6.000 BAR 
[87.000 PSI], as bombas Hyperjet 

fornecem a maior produtividade do 
mercado.

Softwares exclusivos Flow

Software para projetos 3D totalmente integrado e um software para corte com jato de água 
extremamente rápido e fácil de utilizar. Torne o seu equipamento de corte com jato de água o mais 
eficiente possível com o FlowXpert.
A interface intuitiva do FlowXpert para corte de peças em 3D e 2D não é limitada à programação 
do corte com jato de água. 

O FlowPath™ é o nosso software CAD 2d e software para desenhar a melhor trajetória do corte. 
Com ferramentas de desenho estilo CAD e muitos recursos específicos fáceis de usar, o FlowPath 
auxilia no trabalho da fabricação de peças de alta qualidade, independentemente do nível de 
habilidade do operador.
A interface gráfica intuitiva simplifica a criação e o design das peças.

O FlowCut™ é o software controlador do equipamento de corte com jato de água, é mais inteligente 
e mais fácil de usar do que qualquer outro software de controle de máquina do mercado. Não é 
necessário nenhum conhecimento prévio em CNC ou em corte com jato de água. Tudo o que o 
operador precisa fazer é inserir o tipo de material, espessura e o acabamento de borda desejado, e 

tmo FlowCut fará o resto. O modelo matemático Flow SmartStream  ajusta o jato para garantir que a 
peça seja produzida, já na primeira vez, no nível de qualidade desejado e no menor tempo possível. 
Os algoritmos e modelos de corte do FlowCut são os mais avançados do mundo, economizando 
horas de programação e tempo de configuração em cada trabalho.

Este software permite a inclusão de vários trabalhos já salvos e outros ainda em desenvolvimento 
pelo próprio software na mesma chapa para o melhor aproveitamento do material, aninhando cada 
desenho para que haja a menor perda de material. Os caminhos de corte processados e a ordem 
em que serão executados reduzem movimentos bruscos, longos e irrelevantes, além do tempo do 
ciclo de corte. O software alinha as peças lado a lado para criar uma linha de corte comum a fim 
de economizar o tempo de corte e aumentar a produtividade.

Intensificadoras Acionamento Direto

Intensifier
4.150 BAR [60.000 PSI]

Com pressão operacional contínua de 
4.150 BAR [60.000 PSI], esta bomba 

de pressão ultra elevada é a mais 
duradoura e com o menor tempo de 

manutenção da indústria.

Hyplex® Prime
4.150 BAR [60.000 PSI]

Com pressões que chegam a 4.150 
BAR [60.000 PSI] e pressões 

operacionais contínuas a 3.800 BAR 
[55.000 PSI], esta bomba fornece um 

alto rendimento elétrico (95%), 
propiciando economia de energia.



Equipamentos e Acessórios para
Limpeza Industrial e Preparação de Superfícies

- Bombas para limpeza industrial

- Bombas para preparação de superfícies

- Acessórios

- StoneAge (Representante autorizado)



Bombas para Limpeza Industrial

BlastMax S-50

Bomba de projeto móvel compacta, excelente para várias aplicações, como testes 
hidrostáticos, que exigem alta pressão com vazões menores. Estão disponíveis nas 
versões gasolina e elétrica.
As Bombas BlastMax™ estão disponíveis nas versões diesel e elétrica, podendo ser 
montadas em estruturas, carrinhos com rodízios ou em um skid. Também podem ser 
personalizadas com o design do painel de controle, a cor da pintura, o tamanho da 
estrutura, etc.

PSI BAR GPM LPM

40k 2758 2,1 7,9

20k 1380 5,5 20,7

15k 1035 4,9 18,5

10k 690 7,3 27,5

5k 345 15 56,7

Pressão Vazão

BlastMax S-250

A bomba BlastMax™ Série 250 é a uma bomba popular e versátil, sendo utilizada 
extensivamente para aplicações de limpeza industrial, preparação de superfícies e 
testes hidrostáticos.
As Bombas BlastMax™ estão disponíveis nas versões diesel e elétrica, podendo ser 
montadas em estruturas, carrinhos com rodízios ou em um skid. Também podem ser 
personalizadas com o design do painel de controle, a cor da pintura, o tamanho da 
estrutura, etc.

PSI BAR GPM LPM

40k 2758 8 30,2

20k 1380 17 64,2

15k 1035 22 83,1

10k 690 33 124,7

5k 345 66 249,4

Pressão Vazão

BlastMax S-300

Esta bomba fornece alta pressão e vazão para as aplicações de limpeza industrial 
mais difíceis. Usando um design de válvula (cartridge-style), permite uma conversão 
rápida e fácil entre as diversas pressões. Além disso, combinado ao seu ótimo 
desempenho, oferece confiabilidade sólida e manutenção rápida, tudo com o apoio de 
um atendimento ao cliente de classe mundial.

PSI BAR GPM LPM

20k 1380 24 90,8

15k 1035 32,6 123,3

10k 690 40,7 154,1

5k 345 65,1 246,5

Pressão V azão

BlastMax S-500

Nossa bomba de maior capacidade, para quando são necessárias aplicações de alto 
fluxo, como por exemplo, hidroescavação ou remoção de  faixas de estradas.

PSI BAR GPM LPM

20k 1380 45 170,1

15k 1035 51 192,7

10k 690 75 283,5

5k 345 149 563,2

Pressão V azão



Bombas para Preparação de Superfícies

E-HUSKY 40

Especificações e Configurações
Fluído bombeado ____________ Água
Bomba de Pressão Ultra Elevada
Ÿ Tipo ____________________  Triplex
Ÿ Tipo de Acionamento ______ Direto
Ÿ Compensação de Pressão __ Externa
Ÿ Sistema de Resfriamento ___ Água / Óleo
Operação Máxima Contínua
Ÿ Pressão Máxima __________ até 40.000 PSI (2.780 BAR)
Ÿ Vazão Máxima ____________ 24,2 litros/min (6,5 gal/min)
Filtro de água _______________ 10 mícron absoluto
Peso _______________________ 2.313 Kg (5.100 lbs)
Tipo de Montagem ___________  Skid
Motor Elétrico
Fabricante ___________________ WEG
Potência ____________________  200 HP

Dimensões

1
2

0
0

 m
m

2286 mm

A Electric Husky é a única bomba de acionamento direto com 
40.000 PSI (2.758 BAR), com compensação de pressão total. 
Pode ser usada com uma ou até três ferramentas de pressão 
igual e ininterrupta. Somente a Electric Husky pode chegar a 
pressão de 40.000 PSI com uma vazão de até 24,5 litros/min 
(6,5 gal/min). Esta grande potência faz da Electric Husky a 
bomba ideal para aplicações pesadas, como limpeza industrial, 
preparação de superfícies, instalações robóticas de limpeza em 
ambientes fechados de fábrica e cabines de preparação de 
pintura.

D-EAGLE 45

Especificações e Configurações
Pressão Máxima ______________ 45.000 PSI
Vazão Máxima ________________ 2,5 gal/min (9,5 litros/min)
Peso ________________________ 3.700 lbs (1.680 kg) 
    incluindo combustível
Sistema simples para ajuste de pressão  
Motor MWM 4.10T de 105 hp de 4 cilindros turbo

Dimensões

A Diesel Eagle é montada no Brasil com os mesmos critérios 
de qualidade da bomba de pressão ultra elevada Eagle 
americana. Dessa forma, a Flow pode oferecer um produto de 
alta qualidade por um preço mais acessível. Com a mesma 
eficiência da versão original, a Diesel Eagle maximiza a 
produtividade e os lucros fornecendo 45.000 psi de pressão 
por uma unidade compacta, robusta, independente e com 
potência suficiente para realizar os projetos mais difíceis. E 
mais, por ser compacta, a Diesel Eagle é fácil de ser 
transportada e poder ser acoplada dentro de um container se 
necessário.
A configuração standard da Diesel Eagle contém os itens 
básicos para um projeto clássico de hidrojateamento, contendo 
bomba de pressão ultra elevada, pistola manual de 
hidrojateamento, kit básico para o startup do equipamento e 
mangueiras de pressão ultra elevada. 

Flow

1.614 mm

1.143 mm

1.341 mm

1.537 mm



Bombas para Preparação de Superfícies

D-HUSKY 40 D-HUSKY 55

Especificações e Configurações
Pressão Máxima ______________ 40.000 PSI (2.758 BAR)
Vazão Máxima ________________ 6,5 gal/min (24,5 litros/min)
Peso ________________________ 3.587 kg
Tanque de combustível _________360 litros
Sistema simples para ajuste de pressão
Motor Cummins 8.3 com 234 HP
Motor MWM 4.10T de 105 hp de 4 cilindros turbo

A D-Husky é uma bomba de jato de água a pressão ultra 
elevada com alto padrão de confiabilidade e produtividade, 
que além de possuir fácil manutenção, possui mais de 
4.000.000 horas de trabalho acumuladas.
A D-Husky possui um sistema automático de compensação de 
pressão, por isso pode operar com 1, 2 ou até 3 pistolas 
simultaneamente, sem perder a eficiência e sem que seja 
necessário mudar o setup da máquina. As pistolas permitem a 
troca do bico para que tubos, perfis e cantos possam ser 
hidrojateados com facilidade.
Além da pistola, a D-Husky pode ser operada com as 
ferramentas de hidrojateamento horizontal - pisos (DeckHog), 
vertical (TomCat) e o robô operado por joystick a distância 
(HydroCat), oferecendo versatilidade em diversos tipos de 
projetos, tais como tanques (interno e externo); esferas de gás; 
costados de navio e plataformas entre outros. Além da 
versatilidade e da qualidade que possui, a D-Husky é um 
equipamento robusto que pode trabalhar 24 horas por dia. 

1
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2489 mm

Dimensões

Especificações e Configurações
Pressão Máxima ______________ 55.000 PSI (3.790 BAR)
Vazão Máxima ________________ 6,5 gal/min (24,5 litros/min)
Peso ________________________ 2534 kg
Tanque de combustível _________310 litros

Dimensões

A tecnologia da Flow é resultado de milhares de horas de 
operação em todo o mundo, a Flow desenvolveu a Diesel 
Husky de 55.000 PSI com características tecnológicas 
inovadoras que facilitam a operação e manutenção das mãos 
do usuário.
A bomba possui Sistema de Diagnósticos Avançado que alerta 
automaticamente o operador quando a manutenção for 
necessária, reduzindo os custos operacionais e aumentando o 
tempo de operação, uma vez que é possível planejar a 
manutenção da  bomba.
O Sistema de Controle de Operação da Bomba permite o 
usuário trabalhar remotamente sem ter que estar próximo da 
máquina. Enquanto o operador foca em outras tarefas, a 
bomba Diesel Husky de 55.000 PSI automaticamente aliviará 
o sistema de pressão para zero PSI em um segundo e  
desligará, isto acontece devido ao sistema de monitoramento 
de problemas que acompanha constantemente a pressão de 
entrada de água, o aumento da temperatura da bomba, 
aumento da temperatura do motor e baixa pressão do óleo da 
bomba, desligando automaticamente o sistema caso haja uma 
destas situações.
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Acessórios para Hidrojateamento

JetLance A3000

Miniscrubber

O Miniscrubber é uma ferramenta de limpeza portátil a vácuo, que permite a remoção e coleta 
dos resíduos em superfícies planas.

Mangueiras

Mangueiras de alta pressão que possuem uma camada altamente resistente, proporcionando 
grande durabilidade e segurança.

Ÿ Pressão de 15.000 até 55.000 PSI
Ÿ Diâmetros disponíveis: DN3, DN4, DN5,  DN6, DN8, 3/16" e 3/10".

Viper APS

Sistema robótico para preparação de superfície:
Ÿ Até 55.000 PSI
Ÿ Taxa de limpeza de até 800 pés quadrado por hora
Ÿ Não requer ar comprimido
Ÿ Não requer alta voltagem
Ÿ Assistido à vácuo, magneticamente fixo
Ÿ Opera verticalmente, horizontalmente e invertido (sobre-cabeça)
Ÿ Leve e controlado por wireless

Dimensões

660 mm

Composição:
ROBOT VIPER -           Robô de preparação de superfície fabricado 
em aço e magneticamente assistido por uma unidade à 
vácuo, produzindo uma área de limpeza de 18".
UNIDADE a VÁCUO - Sistema de vácuo de 74hp à Diesel 
com silenciador. Faixa de 16" a 1159 cfm.
GERADOR - Unidade de energia montada em um carrinho 
portátil.

Especificações e Configurações
Peso ________________________ 11,0 lbs (4,98 kg)
Pressão Máxima de Operação ___ 55.000 PSI (3.792 BAR)
Ar Requerido _________________ 32 pcm (90 PSI)
Velocidade de Rotação _________ 3.000 rpm
Potência do Motor _____________ 0,7 hp (0,5 kW)

A alta rotação da ferramenta JetLance A-3000 a torna ideal para remoção das pinturas mais resistentes, incluindo epoxies, 
resinas, tintas em geral, ferrugens, incrustações, depósitos de cálcio e óxidos. A JetLance é fácil de operar com qualquer 
suprimento de ar comprimido.
Com a sua inigualável produtividade e os baixos volumes de água, a JetLance A-3000 é uma alternativa ao jateamento 
particulado como granalha de aço ou queima por ação de produtos químicos.
A ferramenta tem pouco peso, o que reduz a fadiga do operador para que estes possam trabalhar mais, melhor e com mais 
segurança.



Acessórios para Hidrojateamento

Hydrocat

Deckhog

O revolucionário HydroCat é um equipamento de preparação de superfícies multidirecional, que se fixa através de vácuo a 
qualquer superfície vertical, horizontal ou sobrecabeça. Com o HydroCat, um único operador pode remover resíduos a uma taxa 

2de até 93 m /h (dependendo das condições da superfície). Recolhe 100% da água, enquanto remove os resíduos e a ferrugem. 
Os revestimentos e a água são transportados para um sistema de filtragem, onde os resíduos removidos são contidos e a água 
drena livre desses resíduos. A área de trabalho e o ambiente ficam limpos e, com isso, muito mais seguros.
O HydroCat é alimentado por uma bomba FLOW – a bomba Husky, de acionamento direto de 40.000 ou 55.000 PSI. Uma 
unidade FlowVac acoplada ao sistema, fornece o vácuo que fixa o HydroCat à superfície de trabalho e também transporta os 
resíduos removidos e a água até o sistema de filtragem.

Especificações e Configurações
HydroCat
Ÿ Faixa de limpeza: de 12" (304 mm) Unidirecional
Ÿ Multidirecional
Ÿ Pressão de 40.000 PSI (2.760 BAR) ou 55.000 PSI (3.450 BAR) 

e Vazão de 6,5 GPM (24,5 LPM), com vácuo ligado
FlowVac
Ÿ Sistema de Vácuo que permite a adesão a qualquer superfície 

horizontal ou vertical
Ÿ Coleta de 100% da água e dos resíduos removidos
Ÿ Descarga continua da água e dos resíduos de pintura
Controle do sistema com um único operador
Ÿ Controlado por um Joystick
Ÿ Parada de emergência, guincho, bomba e controle de trajetória
Sistema de filtragem
Ÿ Tanque de armazenagem com um metro cúbico de capacidade e 

guinchos auto-engrenados para um fácil transporte

Dimensões
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Especificações e Configurações
Ÿ Pressão até 40.000 PSI
Ÿ Bocal giratório de 8 jatos de pressão 
Ÿ Sistema ultraleve, acionado pneumaticamente
Ÿ Rotor padrão série 2410 giratório
Ÿ Mangueira de alta pressão com blindagem de segurança
Ÿ Filtro de ar e regulador em linha

Dimensões

O DeckHog é uma ferramenta para preparação de superfícies horizontais de alta produtividade, pois 
fornece potência máxima com o mínimo de mão de obra, removendo rapidamente revestimentos e produtos 
de corrosão em plataformas de navios, fundos de tanques e pisos de fábricas.
O DeckHog opera com um único operador, de modo que os custos de mão-de-obra ficam reduzidos, assim como os riscos de 
acidentes durante a operação. Ele se conecta a uma bomba de hidrojateamento e pode facilmente ser transportado através de 
uma alça acoplada.
O projeto foi desenvolvido para atender às demandas dos clientes por maior produtividade e menores custos operacionais. Seus 
componentes são compatíveis com o fluxo de outras ferramentas de limpeza para pressão ultra elevada, de modo que as 
manutenções são simplificadas e os requisitos de peças de reposição permanecem baixos.
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Equipamentos StoneAge

A Flow Waterjet, representante autorizada StoneAge no Brasil, oferece uma linha completa de equipamentos e acessórios para 
hidrojateamento em tubulações industriais, seja em trocadores de calor, evaporadores ou tubulações individuais. Esses 
acessórios, acoplados a uma bomba de alta pressão são capazes de remover todas as incrustações internas ou externas das 
tubulações.

AUTOBOX ABX DBP 100

O AutoBox ABX é um sistema automatizado de tracionamento 
e indexação de 1, 2 ou 3 lanças, para limpeza de tubulações.
Eliminando a necessidade de punção manual, reforçando a 
segurança e fornecendo resultados repetíveis e consistentes 
para maior produtividade.

O posicionador de feixe DBP-100 é um sistema de limpeza de 
tubos com alimentação aerodinâmica para uso em 
evaporadores verticais onde a tampa não pode ser removida,
muito implementado onde os operadores devem permanecer 
fora do raio de ação do jato de água.

PROPOSITIONER

Sentinel integra os equipamentos de tracionamento aos 
sistemas de posicionamento AutoBox para automatizar 
totalmente a direção da lança, aumentando a produtividade 
e os resultados repetíveis.

O ProPositioner é um dispositivo de indexação automatizado 
ABX-PRO (ProDrive) projetado para portabilidade e 
versatilidade. O sistema foi desenvolvido para montagem em 
um único ponto de contato para configuração rápida e 
articula em movimento radial a partir desse ponto.

PRODRAIN LIGHTWEIGHT POSITIONER

O ProDrain é um suporte especializado projetado para 
posicionar o AutoBox ABX-PRO verticalmente, para uma 
limpeza fácil e segura de ralos. O suporte permite que o 
operador configure rapidamente ao se deslocar entre os 
ralos e possui pés embutidos para evitar tombamentos.

O Lightweight Positioner é um sistema de indexação que 
pode ser emparelhado com diversos equipamentos StoneAge 
para aplicações em que o movimento controlado e repetível é 
necessário.

SENTINEL



Acessórios StoneAge

BANSHEE

O Badger de 2″, 4" ou 6" é uma ferramenta auto-rotativa 
projetada para limpar tubulações com curvas e cotovelos de 
raio longo, como tubos U e linhas de processo. O projeto 
inclui um pino acionado por mola que se encaixa nas bordas 
usinadas do eixo. Portanto, o cabeçote pode ser removido 
somente com uma chave especial de remoção de cabeçote, 
quando estiver fora de operação.

A ferramenta patenteada Banshee é o padrão do setor para 
limpeza de trocadores de calor. A água de alta pressão atua 
como um rolamento de fluido, eliminando a necessidade de 
rolamentos de esferas, vedantes ou lubrificantes utilizados 
em ferramentas rotativas convencionais. Com uma variedade 
de cabeçotes substituíveis e opções de entrada à disposição, 
cada ferramenta pode ser facilmente configurada para se 
adequar a qualquer aplicação de limpeza de tubos.

BADGER 

BEETLE

Gopher oferece limpeza rotativa com velocidade controlada 
para tubos de 51 a 152 mm (2 a 6 polegadas) de diâmetro.
A ferramenta autorrotativa Gopher é ideal para limpar tubos 
de evaporadores e uma variedade de linhas de processo. É 
excelente na extração de coque, polímeros, revestimentos e 
látex. A ferramenta Gopher é oferecida em duas faixas de 
pressão de até 40.000 psi (2800 bar).

O diâmetro pequeno e o comprimento curto dos modelos 
Beetle são ideais para a limpeza de tubulações de processo, 
linhas de drenagem, feixes tubulares em formato de U e 
outros tubos de diâmetro interno pequeno com curvas que 
eram inacessíveis no passado.

GOPHER

BJV

O Torus TR-130 é uma ferramenta de limpeza em 3D, 
poderosa e altamente adaptável, projetada para ajustar-se 
facilmente a uma ampla faixa de capacidades de bombas, 
pressões de trabalho e aplicações de limpeza. 

Projetados para atender a uma ampla gama de diâmetros de 
tubulação, pressões, vazões e configurações, os bicos 
rotativos controlados BJV são referência no setor para 
limpeza de tubulações e vasos com médio a grande 
diâmetro. A possibilidade de customização do BJV, aliada à 
sua ampla seleção de acessórios, o torna um dos bicos mais 
versáteis do setor.

TORUS

RAPTOR

A ferramenta de hidrojateamento rotativo Spitfire foi 
projetada para velocidades de rotação de até 5000 rpm e é 
ideal para remover revestimentos rígidos e finos como epóxi, 
tinta ou ferrugem. A ferramenta Spitfire extraleve requer 
pouca manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e 
aumentando a produtividade.

O versátil Raptor combina velocidades de rotação mais lentas 
de 15-250 rpm com uma faixa de fluxo de até 230 lpm (60 
gpm) para remover efetivamente depósitos difíceis em 
drenos com tubos retos e drenos para processos. Cabeçotes 
e acessórios personalizáveis também tornam o Raptor ideal 
para a limpeza de recipientes, tambores com tampas, telas 
de poços de água, dutos e aparelhos de exaustão.

SPITIFIRE

BARRACUDA

Barracuda é uma ferramenta de manobra rotativa com 
controle de velocidade, projetada para suportar velocidades 
que variam de 1000 a 2000 rpm, sendo ideal para a limpeza 
de materiais espessos e difíceis de remover, como coques ou 
borracha. A Barracuda pode ser utilizada em equipamentos 
automatizados.

SWIVEL (SG)

As Rotativas (Swivel) SG são confiáveis, fáceis de manter e 
são amplamente utilizadas em nossas ferramentas de 
preparação de superfície. Rolamentos de esfera reforçados 
com graxeiras externas, construção em aço inoxidável e 
retentores de longa durabilidade para alta pressão tornam 
essas articulações as melhores do mercado. A Rotativa 
(Swivel) SG-CCN foi projetada especificamente como uma 
conexão rotativa para altas velocidades de rotação.
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