
Cabeçote de corte com jato de 
água abrasivo

Unidade IDE™

Um grande avanço em 
simplicidade e desempenho



VISÃO GERAL DA EMPRESA

A KMT Waterjet é uma empresa líder na fabricação de sistemas de corte a jato de água (waterjet) 
e desenvolve soluções com tecnologia de ponta para clientes de uma ampla variedade de setores 
industriais. O enfoque da empresa é desenvolver sistemas e componentes de forma inteligente, 
a fim de oferecer a seus clientes facilidade de uso e confiabilidade durante a operação.

Os pontos fortes da empresa concentram-se principalmente na experiência de seus colaboradores 
em sistemas waterjet (desde 1971), na maior rede de integradores de sistema do mundo, no 
investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e na capacidade de utilizar o feedback 
de seus clientes. 

A maior rede de integradores de sistema do mundo e uma equipe de suporte encontram-se a 
disposição para fornecer maiores informações a qualquer momento.

A KMT fornece o melhor sistema de corte com jato de água, os componentes de substituição e 
as peças de interface robótica, oferecendo “Soluções com Tecnologia de Ponta”.

A Família de Produtos KMT Waterjet
A unidade IDE™ (Ejetor com Diamante Integrado) é uma das novidades mais atuais da linha arrojada de produtos da KMT 

Waterjet. Nossa linha de produtos também compreende um alimentador de abrasivos, um preciso medidor do fluxo de 

abrasivos, filtros de alta pressão e a linha avançada de bombas para alta pressão Streamline™.

Entre em contato conosco por telefone para expor suas aplicações específicas ou para obter mais informações sobre outros tipos 

de componentes para sistemas de alta pressão.  A KMT Waterjet disponibiliza uma rede de técnicos treinados e certificados 

para oferecer Soluções com Tecnologia de Ponta.

O SÍMBOLO
DE QUALIDADE

Peças Genuínas Certificadas



Componentes da Unidade IDE™

Válvula normalmente fechada
(Acionador e corpo da válvula)

Tubo do bocal

Cabeçote IDE™

Tubo de focalização

Filtro de Curta Retenção™

Resumo/Visão geral
• Projeto simples - A estrutura, orifício e câmara de mistura  em peça única reduzem a possibilidade de erros, abreviando o
   tempo de montagem.

• Operação superior - Desempenho 10 a 20 vezes melhor do que com safiras ou rubis!

• Alinhamento permanente - O orifício integrado garante a inexistência total de desalinhamentos.

• Suporte do diamante livre de esforços - A vedação situa-se entre o corpo e tubo do bocal, sem causar esforços ao 

   diamante.



4 configurações para a aquisição do produto:

• Kit completo - Inclui todo o material necessário para a conexão à linha de alta pressão.

• Kit de conversão Autoline™ para IDE™  - Inclui todo o material necessário para instalar o IDE™ em 

   lugar do cabeçote de corte Autoline™ .

•  Kit de substituição do cabeçote de corte - O kit de mais fácil aquisição após realizada a conversão; o 

    kit inclui todo o material necessário para 700 horas de operação.

• Somente o Cabeçote IDE™  - Inclui apenas o cabeçote.

Tubos de focalização
Comp. DI Qdade

Kit Completo (Todo o material necessário após o Filtro HP)
20454483 3/8" Sim             Sim 6" 0,010" 3" 0,30" 1
20454486 3/8" 6" 0,011" 3" 0,30" 1
20454489 3/8" 6" 0,013" 3" 0,40" 1
20454492 3/8" 6" 0,014" 3" 0,43" 1
20454495 1/4" 6" 0,010" 3" 0,30" 1
20454498 1/4" 6" 0,011" 3" 0,30" 1
20454501 1/4" 6" 0,013" 3" 0,40" 1
20454504 1/4" 6" 0,014" 3" 0,43" 1

Kits de Conversão Autoline para IDE™
20454447 3/8" Sim - 6" 0,010" 3" 0,30" 1
20454450 3/8" - 6" 0,011" 3" 0,30" 1
20454453 3/8" - 6" 0,013" 3" 0,40" 1
20454456 3/8" - 6" 0,014" 3" 0,43" 1
20454459 1/4" - 6" 0,010" 3" 0,30" 1
20454462 1/4" - 6" 0,011" 3" 0,30" 1
20454465 1/4" - 6" 0,013" 3" 0,40" 1
20454468 1/4" - 6" 0,014" 3" 0,43" 1

Kit de substituição IDE™
20454471 - Só o elemento - - 0,010" 3" 0,30" 7
20454474 - Só o elemento - - 0,011" 3" 0,30" 7
20454477 - - - 0,013" 3" 0,40" 7
20454480 - - - 0,014" 3" 0,43" 7

Kit de desempenho IDE™
20454336 - - - 0,013" 4" 0,30" 15

Só o cabeçote IDE™  (outros tamanhos encontram-se disponíveis mediante solicitação) 
20454306 - - - 0,007" - - -
20454309 - - - 0,010" - - -
20454312 - - - 0,011" - - -
20454315 - - - 0,013" - - -
20454318 - - - 0,014" - - -
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Visão geral dos componentes
• Diamante indestrutível – A vedação ocorre entre o 

corpo e o tubo do bocal, sem

produzir esforços sobre o diamante.  (1)

• Alinhamento permanente - O orifício integrado 

garante a inexistência total de desalinhamentos.  (2)

• Projeto Simples - A estrutura, orifício e câmara de 

mistura  em peça única 

minimizam a possibilidade de erros, reduzindo o 

tempo de montagem.  (3)
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Sistema IDE™ - Um grande avanço em cabeçotes para cortes abrasivos

O cabeçote de corte abrasivo mais simples de utilizar!
Finalmente! Um cabeçote de corte com o número mais reduzido de 

componentes, tornando seu desempenho simples e confiável. As 

únicas peças de substituição do sistema são os tubos de focalização 

e o corpo do cabeçote. Cada IDE™ possui um diamante e uma 

câmara de mistura fixos permanentemente e uma peça removível 

para a entrada dos abrasivos, a porca de retenção do tubo de 

focalização, o anel de retenção e o elemento filtrante para alta 

pressão.

Desempenho garantido!
Cada cabeçote tem garantia de mais de 500 horas operacionais, 

proporcionando economia em manutenção e o aprimoramento da 

qualidade de corte e da operação.

Inclui Elemento de Filtro de Curta Retenção™
Cada IDE™ possui um novo elemento de filtro para o Filtro de 

Curta Retenção™. O filtro impede que impurezas obstruam o 

orifício.

A Unidade IDE™ representa um grande avanço para a indústria de 
corte com jatos de água:

Simplicidade
A estrutura do cabeçote, o orifício e a câmara de mistura fazem parte de uma única 
peça, minimizando a possibilidade de erros de julgamento sobre o desgaste de cada 
peça, reduzindo o número de componentes em estoque e simplificando a unidade 
do cabeçote.

10 a 20 vezes mais desempenho
O desempenho do diamante é muito superior ao do rubi. A vida útil mais longa 
do orifício significa maior tempo de operação em virtude de um menor número de 
alterações do orifício e cortes precisos constantes. 
O projeto integrado baseia-se na “coalescência plena” proporcionando uma mistura 
eficiente e na medida certa entre a água e os abrasivos. O projeto minimiza possíveis 
perturbações no jato para a obtenção da energia máxima do jato de água.

Qualidade superior no acabamento do corte
O desempenho duradouro do orifício de diamante permite a formação de um jato 
mais constante e mais estável, prolongando a vida útil do tubo de focalização e 
oferecendo um acabamento melhor e muito mais constante para o corte, reduzindo 
sobras e eliminando o desperdício.



KMT Waterjet Systems Inc.
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A KMT Waterjet é uma empresa líder na fabricação de 
sistemas de corte a jato de água (waterjet) e desenvolve 
soluções com tecnologia de ponta para clientes de uma 
ampla variedade de setores industriais. O enfoque da 
empresa é desenvolver sistemas e componentes de 
forma inteligente, a fim de oferecer a seus clientes 
facilidade de uso e confiabilidade durante a operação.

Os pontos fortes da empresa concentram-se 
principalmente na experiência de seus colaboradores 
em sistemas waterjet (desde 1971), na maior rede de 
integradores de sistema do mundo, no investimento 

contínuo em pesquisa e desenvolvimento e na capacidade 
de utilizar o feedback de seus clientes.

A linha de intensificadores STREAMLINE™ SL-V é o ponto 
culminante da reunião de todos esses fatores, sendo esta 
a melhor linha Streamline™ já oferecida no mercado. 
A maior rede de integradores de sistema do mundo e 
uma equipe de suporte encontram-se a disposição para 
fornecer maiores informações a qualquer momento.

Para obter o melhor sistema waterjet, confie nas “soluções 
com tecnologia de ponta” da KMT Waterjet.


