
Qualidade Mundial e Produtividade Garantida
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. Também é um equipamento extremamente seguro, pois possui sensores de luzes e de parada 

automática, que aumentam a segurança do operador no manuseio. A manutenção de rotina é rápida e seu design provê fácil acesso aos selos 

e as válvulas. 

A configuração standard da D-Husky contém os itens básicos para um projeto clássico de hidrojateamento, contendo bomba de pressão ultra 

elevada, pistola manual de hidrojateamento, kit para o startup do equipamento e mangueiras de pressão ultra elevada. O startup do 

equipamento é feito em campo com acompanhamento de um técnico da Flow, após o treinamento de manuseio e manutenção do sistema de 

pressão ultra elevada.

Benefícios e Opcionais
— Máxima produtividade a 40.000 psi
— Máxima produtividade com pressão total compensada - 

pode operar com até 3 pistolas simultaneamente
— Robô HydroCat para hidrojateamento a distância operado 

por joystick - opcional
— Container personalizado com tanque de água, filtro bag 

em inox, armário para ferramentas, etc.
— Bicos diversos disponíveis para hidrojateamento de perfis 

especiais, como tubos, chapas, cantos, anteparos, etc

D-Husky 40k

A mais confiável bomba de 
pressão ultra elevada do 
mercado

Características
— Ponto único de ajuste de pressão
— Motor Cummins de 6 cilindros turbo alimentado com 234 HP de 

potência
— Sensores de luzes e  parada automática de segurança
— Entrada de água que impulsiona a bomba com água filtrada a 10 

Micra (absoluto)
— Válvula automática de fechamento de pressão ultra elevada, que no 

momento em que a máquina é desligada, alivia imediatamente a 
pressão no sistema

— Válvula de proteção de alta pressão / pressão excedente
— Skid robusto
— Tanque de combustível com capacidade de 360 litros
— Ponto de saída duplo de alta pressão 
— Montada no Brasil

Máxima Produtividade, Menor Custo de Operação
Além de todas as vantagens e versatilidades que o sistema de preparação de superfície com jato de água a pressão ultra elevada D-Husky 

oferece, você também conta com o apoio total da Flow, que mantém um Centro de Tecnologia e Treinamento em São Paulo, para a realização 

dos treinamentos de manutenção e manuseio da bomba e do sistema de pressão ultra elevada. A Flow possui técnicos altamente treinados 

para dar suporte, assistência técnica, além de um grande estoque de peças de reposição e consumíveis a pronta entrega para todo o Brasil.



Qualidade Mundial e 
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      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

      DIMENSÕES

D-Husky 40k

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.
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      ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DeckHog
Ferramenta para 
hidrojateamento de pisos.

HydroCat
Robô controlado por joystick 
para limpeza de tanques e 
cascos de navios. Fixado por 
sistema de vácuo.

Viper
Robô controlado por joystick 
para limpeza de tanques e 
cascos de navios. Fixado por 
sistema magnético.

Pistolas de Fluxo Aberto
Diversos modelos de 
pistolas leves e seguras 
para o melhor conforto do
operador.


