
Seu parceiro inovador 
para suprir suas necessidades 
de cortes com jato de água

Para garantir a máxima satisfação pós-aquisição para o cliente oferecemos:

• Remessa de peças em estoque em 24-horas (ou menos) 
• Plantão de atendimento telefônico para encomenda de peças e suporte 
   técnico (800-826-9274) 
• Remessas emergenciais de peças no mesmo dia em todo o mundo 
   (7 dias por semana) 
• Assistência técnica imediata com profissionais altamente qualificados 
• Suporte técnico em campo, imediato e em todo o mundo 
• Programas modulares de treinamento e seminários sobre manutenção, 
   pesquisa de falhas, segurança e operação dos equipamentos 
• Cortes de teste para a avaliação do desempenho dos cortes com jato de 
   água em materiais específicos

Soluções com valor agregado –
Satisfação pós-aquisição

Sistemas Waterjet KMT
KMT. Gerando valor pela precisão.

Técnicos treinados e certificados

Rede mundial de suporte e vendas

Centro de pesquisa e desenvolvimento com tecnologia de ponta

Certificação ISO 9001:2000, Aprovação do PED e Certificação TSSA

Certificações CSA e CE

Fabricação de produtos da mais alta qualidade utilizando os processos mais avançados

Enfoque no aprimoramento para nossos clientes

KMT Waterjet Systems Inc.
635 W. 12th Street  •  P.O. Box 231  •  Baxter Springs, KS  66713
Tel.:  1-620-856-2151  •  Fax:  1-620-856-5050
www.kmtwaterjet.com.br  •  info.waterjet@kmtgroup.com



Cortes com jato de água utilizando os –
SISTEMAS WATERJET KMT

Benefícios dos cortes com 
jatos de água

Cortes abrasivos

Material
Titânio

Mármore

Aço inoxidável

a 60.000 PSI (4,137 bar); 1,0 lb/min. fluxo de abrasivos de 
(454 g/min); diâmetro do orifício: 0,01” (0.254 mm)

Material Espessura Velocidade de corte
Borracha .78 / 2

3.94 / 10
7.87 / 20

.78 / 2
1.97 / 5

3.94 / 10
3.94 / 10

39.4 / 100

89 / 27.000
33 / 11.500

7 / 2.200
74 / 22.500
29 / 8.900
11 / 3.400

90 / 27.500
18 / 5.500

Material
sintético

Material de 
espuma

a 4,137 bar; tamanhos dos orifícios: 0,004”-0,01” 
(0,10 mm - 0,25 mm); qualidade da superfície: média – fina 

Cortes com água pura

Operação típica 2D (Eixo X-Y )
de corte com jato de água abrasivo

Plataforma móvel X-Y

Controlador

Cabeçote de corte

Material a ser cortado Bomba de
alta pressão

Tanque alimentador
de abrasivos

Medidor de fluxo dos abrasivos

.25 / 6,4 
.50 / 12,7
.75 / 19,1
.25 / 6,4

.50 / 12,7

.75 / 19,1
.25 / 6,4

.50 / 12,7
.75 /19,1

13 / 330
6 / 152
3 / 76 

31 / 787
14 / 356 

6 / 152
12 / 305

5 / 127
3 / 76

Unidade             in / mm             ft / mm 
Unidade                  in / mm              in / mm 

Os sistemas de corte com jatos de água sob pressão 
proporcionam elevada eficiência e estão sendo 
utilizados há mais de 40 anos por empresas 
conceituadas. A flexibilidade e confiabilidade do 
processo permite sua utilização tanto nas situações 
com altos volumes de produção, como nas 
aplicações personalizadas e criativas, em baixos 
volumes. Na realidade, empresas inovadoras ainda 
estão descobrindo novas aplicações para aprimorar 
a produção e alcançar um nível maior de eficiência 
e lucratividade. 

Até os dias atuais, a saúde o crescimento e a 
sobrevivência da maioria das empresas de 
manufatura e das oficinas de usinagem do ramo de 
separação, formação e fabricação de material 
dependem da usinagem com jatos de água. Há 
cinco elementos críticos que diferenciam as 
operações de corte com jatos de água. A saber: 

• economia, 
• versatilidade/flexibilidade, 
• cortes com precisão e exatidão, 
• a capacidade desse equipamento de cortar quase
   qualquer tipo de material com espessuras 
   variadas; desde chapas laminares até materiais 
   com espessura de 150 mm / 6” ou mais e 
• a capacidade de complementar outros processos 
   tais como a usinagem a laser, o corte a plasma e 
   a prensa de perfuração 

Transição extremamente rápida entre o projeto e o corte 

Montagem mais rápida – forças tangenciais reduzidas
quase sempre eliminam a necessidade do uso de 
braçadeiras

Alta precisão – elimina cortes secundários 

Cortes em alta velocidade 

Elimina a necessidade de afiar ferramentas 

Mais seguro para os operadores e para o meio
ambiente – Evita vapores, pó e fumaça e não requer o 
uso de líquidos arrefecedores dispendiosos 

Processo de corte a frio – elimina as zonas afetadas
pelo calor, o enrijecimento e os esforços nos materiais 

Acabamento do produto limpo, eliminando a
necessidade de operações de limpeza secundárias 

Acabamento livre de rebarbas, eliminando a
necessidade de acabamentos secundários na 
superfície para a maioria das aplicações 

Entalhes pequenos 

Ideal tanto para produções rápidas e flexíveis de
protótipos, como para produções em altos volumes, 
com desempenho comprovado 

Utilização otimizada de material com o software
CAD/CAM

Soluções para sistemas personalizados

Esse método de corte é fundamentalmente utilizado 
para cortar materiais macios tais como borracha, 
espuma, juntas, couro, materiais têxteis, gêneros 
alimentícios e muitos outros materiais similares. A água 
comum de torneira é pressurizada a níveis ultra-
elevados e forçada a passar por um pequeno orifício 
fabricado em pedra preciosa, formando um intenso 
jato de corte. O jato move-se a uma velocidade de até 
2,5 vezes a velocidade do som, permitindo que os 
cortes sejam realizados em altas velocidades. Esses 
índices variam de acordo com o material que está 
sendo cortado, conforme a tabela abaixo. 

Para materiais mais rígidos, os quais não podem ser 
usinados somente com água pura, a porca do bocal é 
substituída pelo cabeçote para cortes abrasivos 
AUTOLINE™ II. O jato de água em alta velocidade cria 
um vácuo que arrasta os abrasivos para uma câmara 
de mistura, produzindo um jato abrasivo, coesivo e 
muito potente. Esse processo é ideal para cortes 
complexos de padrões repetitivos em chapas 
metálicas, materiais compostos, pedras decorativas, 
cerâmicas sintéticas, vidro, etc. 

Espessura Velocidade de corte


