
Inovação que Ajuda Você a Trabalhar Mais e 
Melhor
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.

A Diesel Husky de 55.000 psi é compatível com todos os outros equipamentos da Flow, isto significa que não é necessário nenhum 

investimento adicional em tecnologia para a atualização. 

Benefícios
— Máxima produtividade a 55.000 psi.
— A maior pressão disponível no mercado para a 

preparação de superfícies.
— Menor custo operacional, permitindo aos prestadores de 

serviço maior vantagem na finalização do trabalho.
— Compatível com todos os produtos Flow existentes.
— A mais moderna tecnologia faz a bomba Diesel Husky de 

55.000 psi ser de fácil utilização e a mais confiável 
bomba para preparação de superfícies.

D-Husky 55k

A mais confiável e produtiva 
bomba de pressão ultra elevada 
do mercado

Características
— Ajuste Automático para o uso de múltiplos JetLances.
— Diagnósticos através de sensores para auxiliar a solução de 

problemas.
— Motor diesel que atende mundialmente as normas “Tier 2” de 

emissão de poluentes.
— Sistema integrado de bomba de água e filtragem.
— Saídas de pressão ultra elevada para alimentar até 3 Pistolas 

Manuais JetLance.
— Tanque de combustível de 310 litros.
— Painel operacional removível e multilíngue.
— Tamanho reduzido – 1575mm x 2590mm (footprint) 
— Motor Caterpillar de 275 HP, maior potência disponível no mercado 

em HPs, gerando maior potência no bocal de limpeza.

Máxima Produtividade, Menor Custo de Operação
Máxima produtividade e menor custo operacional são as chaves para manter-se no mercado competitivo. A bomba Diesel Husky de 

55.000 psi da Flow estabelece um novo padrão para a produtividade, oferecendo uma bomba de pressão ultra elevada que contribui para 

um resultado final que permite trabalhar de forma mais eficiente e assumir mais trabalhos. A primeira bomba triplex do mundo de 

acionamento direto com 55.000 psi oferece o poder necessário para reduzir custos operacionais e aumentar a sua produtividade por metro 

quadrado.



Reduza seus custos

      ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Pressão Máxima ____________________________  55.000 psi (3790 bar)
Vazão Máxima ______________________________  6,5 gal/min (24,5 litros/min)
Peso ______________________________________  2534 kg
Tanque de combustível _______________________  310 litros

      DIMENSÕES

D-Husky 55k

1575 mm

1880 mm

2590 mm

      ACESSÓRIOS OPCIONAIS

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.

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.
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