
Tecnologia da Líder Mundial em Jato de Água
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. 

O startup do equipamento é feito em campo, após o treinamento de manuseio e manutenção do sistema de pressão ultra elevada.

Benefícios
— Maximiza a produtividade, pois a D-Eagle fornece uma das 

mais elevadas pressões para bombas de hidrojato. 
— O setup é rápido pois a D-Eagle é pequena e leve, além de 

poder ser acondicionada em um container
— Pistola de hidrojato em 3 tamanhos
— Bicos diversos 

D-Eagle 45k

Potência e confiabilidade
reduzindo os custos do seu
projeto

Características
— Pressão máxima de 45.000 psi
— Vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 litros/min)
— Pesa 3700 lbs (1.680 kg) incluindo o combustível
— Motor MWM 4.10T de 105hp de 4 cilindros turbo
— Pré-filtragem de 50 Mícra e filtragem final de 10 Mícra
— Sistema de circuito fechado de lubrificação de óleo para 

refrigeração da bomba
— Tanque de combustível com capacidade para 66 galões (250 litros)
— O controlador monitora a pressão do óleo do motor, a bomba e a 

pressão da água de entrada protegendo o motor e a bomba

Apoio Total ao Cliente
Além de todas as vantagens e versatilidades que o sistema de preparação de superfície a jato de água com pressão ultra elevada Diesel 

Eagle oferece, você também conta com o apoio total da Flow para o pós-venda local. 

A Flow possui um Centro de Tecnologia e Treinamento em São Paulo, onde os clientes recebem os treinamentos de manutenção, manuseio 

da bomba e do sistema de jato de água, além de contarem com técnicos altamente treinados para dar suporte e assistência técnica, com um 

grande estoque a pronta entrega, fornecendo peças de reposição e consumíveis para todo o Brasil.

Flow



Como líder mundial e desenvolvedora do 
jato de água, a Flow é a única empresa que 
pesquisa, projeta e produz sistemas 
completos de corte com jato de água e 
hidrojateamento. Nossa solução é 
exclusiva, pois ela une a melhor tecnologia 
do setor e o nosso compromisso com o 
cliente. Reduza seus custos

      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
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1.614 mm

1.143 mm

1.341 mm

1.537 mm
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