
Série STREAMLINE ™ SL-V Plus 
Tecnologia Waterjet de alto desempenho
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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 desses 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 
prestar maiores informações a qualquer momento. Para 
obter o melhor sistema waterjet, confie nas “soluções 
com tecnologia de ponta” da KMT Waterjet.
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Dê um passo para o futuro com a 
STREAMLINE™ SL-V 

Tecnologia STREAMLINE ™: 
Estabeleça sua vantagem competitiva 
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Os sistemas Streamline™ utilizam a mais recente 
tecnologia aliada a um projeto inteligente para 
oferecer ao cliente facilidade de uso, confiabilidade e 
conveniência. O resultado é um sistema que propicia um 
alto grau de eficiência e lucratividade. 

SL-V: A melhor série já oferecida no mercado 
A linha SL-V representa o ponto culminante de vários avanços 
tecnológicos: 

Avanços em conveniência 
• Redundância plena – Um único intensificador produz 
toda a pressão necessária, conseqüentemente, a adição de 
um sistema redundante opcional para a obtenção de uma 
produção contínua de 60.000 psi é uma operação simples. 

• Projeto mais ergonômico – O projeto conferiu prioridade 
absoluta à conveniência do usuário, desde a tampa superior 
transparente, que pode ser aberta em qualquer um dos 
lados, até o intensificador de alta pressão, que pode ser todo 
desmontado ou de um lado por vez. A conveniência teve 
prioridade absoluta neste projeto.

• Software com melhores recursos– O Software de alta 
tecnologia e os sensores integrados oferecem proteção e 
acesso imediato às informações. Maior controle e informações 
disponíveis de forma mais rápida. 

• Competitividade a longo prazo – As bombas SL-V foram 
projetadas com a mais recente tecnologia oferecendo assim 
uma vantagem competitiva duradoura. 

Aperfeiçoamentos inteligentes no projeto 
• Tempo operacional mais longo – Foram alcançados 
aperfeiçoamentos significativos pela eliminação de algumas 
vedações e a troca de alguns materiais. 

• Cortes mais rápidos – Em vez de simplesmente aumentar a 
pressão, nós alteramos e aperfeiçoamos o projeto da máquina 
para a produção de 60.000 psi, visando realizar cortes mais 
rápidos e obter bordas mais regulares.
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Há dois fatores principais que determinam o porte 
necessário de um sistema: volume de água e pressão. 
Aumentando-se os ambos, os cortes podem ser realizados 
mais rapidamente e apresentar bordas mais regulares. 
Com isso em mente, há três principais variáveis que 
auxiliam na determinação das quantidades necessárias 
de água e pressão, e por sua vez, definir qual sistema se 
encaixa melhor para cada aplicação:

1) Tipo de material 
A dureza e espessura do material a ser cortado determina o 
volume de água mínimo necessário. Materiais espessos (sejam 
eles rígidos ou moles) requerem maiores jatos de água com 
maior velocidade e energia para poder cortar espessuras 
maiores. Os materiais mais rígidos com estruturas densas 
também necessitam pressões de maior intensidade. 

Velocidades de corte do sistema Waterjet para abrasivos 
Polegadas por minuto (aproximadamente) 

À pressão de 60.000 PSI (4,137 bar) 

MATERIAL              ESPESSURA                  DIÂMETRO DO ORIFÍCIO    
                 DO MATERIAL      0,007" (.18 mm)         0,010" (.25 mm)             0,012" (.30 mm)                0,014" (.36 mm)
	
Alumínio	 	 			0,25”	(6	mm)	 12	-	19	 	 23	-	34	 	 30	-	47	 	 38	-	58
	 	 	 			0,50”	(13	mm)	 6	-	8	 	 11	-	15	 	 13	-	21	 	 17	-	26
	 	 	 			0,75”	(19	mm)	 3	-	4	 	 5	-	7	 	 6	-	10	 	 8	-	12
	
Aço	 		 	 			0,25”	(6	mm)	 4	-	6	 	 8	-	12	 	 10	-	16	 	 13	-	20
inoxidável		 			0,50”	(13	mm)	 2	-	3	 	 4	-	5	 	 5	-	7	 	 6	-	9
	 	 	 			0,75”	(19	mm)	 1	-	2	 	 2	-	3	 	 2	-	3	 	 3	-	4
	
Titânio	 	 			0,25”	(6	mm)	 5	-	7	 	 9	-	13	 	 12	-	19	 	 15	-	23
	 	 	 			0,50”	(13	mm)	 2	-	3	 	 4	-	6	 	 5	-	8	 	 7	-	10
	 	 	 			0,75”	(19	mm)	 1	-	2	 	 2	-	3	 	 2	-	4	 	 3	-	5
	
Mármore	 	 			0,25”	(6	mm)	 14	-	17	 	 22	-	31	 	 28	-	44	 	 36	-	54
	 	 	 			0,50”	(13	mm)	 6	-	8	 	 10	-	14	 	 13	-	20	 	 16	-	25
	 	 	 			0,75”	(19	mm)	 3	-	4	 	 5	-	6	 	 6	-	9	 	 7	-	11
	
Vidro	 	 	 			0,25”	(6	mm)	 20	-	31	 	 39	-	56	 	 49	-	79	 	 63	-	96
	 	 	 			0,50”	(13	mm)	 9	-	14	 	 18	-	25	 	 22	-	35	 	 29	-	43
	 	 	 			0,75”	(19	mm)	 4	-	6	 	 8	-	11	 	 10	-	16	 	 13	-	19
	 	 	 	 	 	
Vazão	do	abrasivo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(Libras/minuto  Classificação: médio-fino)		0.4-0.6	(180	-	270)g/mim			0.7-1.0	(320	-	450)g/mim				0.9-1.5	(410	-	680)g/min			1.3-2.0	(590	-	910)g/mim.

Escolha do sistema adequado

A KMT Waterjet 
pode ajudá-lo 
a determinar a 
combinação ideal 
de água e pressão, 
f o r n e c e n d o 
amostras de cortes 
em materiais ou 
com sua vasta 
experiência nas 
operações de 
corte. 

A tabela exibe 
i n f o r m a ç õ e s 
genéricas sobre 
as velocidades de 
corte; entre em 
contato conosco 
por telefone para 
solicitar amostras 
gratuitas de cortes 
de seus materiais 
específicos.

2) Velocidade de corte necessária 
A rapidez nas operações de cortes são fundamentais para 
se obter margens de lucro mais amplas e para ambientes de 
grande produção. Essa rapidez é conseguida, aumentando-
se tanto o volume de água como a pressão. As bombas KMT 
Waterjet podem ser associadas em rede (um recurso exclusivo 
da KMT Waterjet) possibilitando assim velocidades de corte 
elevadas a diversos cabeçotes de corte. 

3) Tamanho e número de cabeçotes de corte
Os cabeçotes de corte múltiplos proporcionam maior 
produtividade, porém requerem maior quantidade de água. 
As bombas KMT Waterjet podem ser operadas com vários 
cabeçotes de corte simultaneamente, seja para cortar a 
mesma peça ou peças diferentes, a custos operacionais bem 
reduzidos.



Êmbolo 
• Cerâmico – Sua superfície mais rígida tem maior 
durabilidade, elimina riscas e reduz o desgaste das 
vedações. 
• O curso mais longo e lento, exclusivo desse 
equipamento, movimenta mais água – A redução 
na manutenção é resultado do curso mais longo 
do êmbolo (aproximadamente 8") que movimenta 
maiores volumes (até 5,5 polegadas cúbicas) 
permitindo uma freqüência menor de ciclos e 
prolongando a vida útil das vedações. 
• Êmbolo de remoção rápida – Permite a remoção 
e substituição dos êmbolos de maneira fácil e 
rápida.
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O Intensificador

A fonte de pressão. 
Nenhum outro sistema incorpora os recursos 
do SL-V para conceber o sistema mais simples, 
mais fácil de operar e o mais confiável. 

Vedação hidráulica 
A vedação do intensificador do tipo cartucho 
é muito prática. Ela combina 6 vedações em 
um só cartucho e pode ser trocada rapidamente 
utilizando-se a ferramenta de remoção do êmbolo. 

Vedações 
• Substituição da vedação “em uma única 
etapa”  – As vedações da parte hidráulica e da 
alta pressão podem ser substituídas em uma única 
operação – com interrupção operacional mínima. 
• HYPERLIFE™ Seals (Vedações HYPERLIFE™)  
– Patente dos EUA no. 6,769,695 - Patente sueca 
no. 0203660-6. As vedações têm atualmente dupla 
duração –  mais de 1.000 horas – ao mesmo tempo 
proporcionando melhor vedação, adaptando-se ao 
formato do cilindro quando submetida a pressão. 
(O desempenho da vedação pode ter maior ou 
menor durabilidade dependendo da pressão e da 
qualidade da água.) 



Indicadores de vazamentos 
Foram projetados indicadores de vazamentos 
para revelar a condição interna das vedações 
antes que problemas mais graves possam surgir. 

Tampa rosqueada 
A tampa rígida rosqueada e os cilindros, também 
rosqueados, facilitam muito o acesso aos 
componentes internos. A manutenção pode ser 
realizada rapidamente em apenas um dos lados 
do intensificador de cada vez, não havendo a 
necessidade da remoção de todo o intensificador 
para a realização desse trabalho. 

Sensor Eletrônico 
A mudança eletrônica é muito mais suave 
e confiável, proporcionando uma operação 
virtualmente sem vazamentos. 
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Cabeçote de vedação do tipo “metal com metal” 
A exclusiva vedação “metal com metal” do cabeçote 
de vedação elimina a manutenção que normalmente 
deve der realizada com vedações consumíveis. 



STREAMLINE ™ SL-V 15
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A menor bomba da família SL-V apresenta ótimo 
desempenho e confiabilidade - característica dos 
produtos que levam consigo a marca Streamline™. 

Essa bomba foi projetada especificamente para aplicações de 
menor porte, as quais requerem uma fonte de alta pressão 
confiável. Para aplicações de água pura que utilizam de um 
a três cabeçotes de corte ou para aplicações com uso de 
abrasivos com um único cabeçote de corte, consumindo 
pouca água, porém produzindo uma pressão de 60.000 psi. 

Características: 

• Controles mais simples e mais básicos do que os sistemas 
   SL-V de grande porte. 
•  Máquina pequena e compacta com consumo mínimo
    de água. 
• Tampa superior aberta, oferecendo assim maior visibilidade 
   e facilidade de manutenção. 
• Possui os avanços tecnológicos significativos da linha SL-V. 



STREAMLINE™ SL-V 
bombas de 30, 50, 60, 75 e 100 HP
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Nossas bombas SL-V, abundantes em recursos, são 
encontradas em diversos tamanhos e com as novas opções 
de tecnologia de ponta, disponíveis apenas na linha 
KMT Waterjet. Essas bombas são as de manutenção mais 
fácil e as mais avançadas que a Streamline™ já ofereceu. 
As vedações têm vida útil de 1.000 horas, dependendo 
da pressão e da qualidade da água – mais tempo do que 
qualquer outro sistema – uma operação contínua para os 
mais rigorosos cronogramas de produção. 

Facilidade na manutenção 
• Intensificador único por bomba - A pressão de 60.000 psi 
é produzida com apenas um intensificador, proporcionando 
uma redução nos custos de manutenção e propiciando uma 
operação mais silenciosa com menos componentes. 
• Êmbolo maior – O curso mais longo e mais lento do êmbolo 
de cerâmica movimenta mais água em cada ciclo, permitindo 
maior tempo de operação e vida útil da vedação mais longa. 
• Êmbolo “de remoção rápida”  – Um projeto exclusivo 
simplifica a remoção do êmbolo. O projeto do sistema de 
vedação do tipo cartucho é o mais rápido de substituir e possui 
um sistema de vedação redundante. 

O sistema projetado da forma mais inteligente 
• Software com alta tecnologia – O sistema padrão inclui 
controle de localização do êmbolo (o êmbolo pode ser movido 
para um lado específico para facilitar a manutenção), utilização 
da capacidade do sistema (para indicar se está funcionando 
em sua máxima capacidade), horas de operação (para cada 
lado, se a opção redundante estiver instalada), etc. 

• Níveis de ruído reduzidos – O SL-V foi projetado para 
operar com níveis de ruído abaixo de 77,5 dB(A), melhorando 
assim as condições e a qualidade do ambiente de trabalho. 
• Tampa superior transparente – A inspeção do intensificador 
pode ser realizada visualmente através da tampa superior. Além 
disso, ambos os lados podem ser abertos simultaneamente, 
proporcionando acesso mais fácil. 
• Controle de pressão duplo – As bombas possuem 
regulagem de pressão alta e baixa. Ideal para materiais frágeis. 
O ajuste de pressão baixa é utilizado para perfurações e o 
de pressão alta para cortes. Uma versatilidade ainda maior 
é obtida com a opção de controle proporcional no item 
'Opções'. 
• Retentores com tampa rosqueada  – As tampas, o cilindro 
de alta pressão e o cilindro hidráulico são todos rosqueados, 
deste modo simplificando o acesso às vedações. Além disso, 
cada um dos lados do intensificador pode ser desmontado 
independentemente. 
• Proteção da bomba de reforço – Foram instalados 
sensores antes e depois da bomba de reforço para assegurar 
que o fluxo de água se mantenha contínuo e adequado. Este 
é um recurso importante para proteger o seu sistema. 

Software sofisticado 
• Painel de controle por tela de toque – Programação 
rápida e pesquisa de falhas. 
• Atualização das comunicações – O acesso remoto e 
a associação de várias bombas são opções com  elevado 
potencial para criar novas oportunidades. 
• Mostrador com opção de vários idiomas, controle de 
pressão duplo e muitos outros recursos-padrão. 
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Technical Specifications

	 	 	 	 SL-V 15 PLUS    SL-V 30 PLUS    SL-V 50 PLUS    SL-V 60 PLUS    SL-V 75 PLUS    SL-V 100 PLUS

Informações Do Sistema	 	 	 	 	
Potência nominal      15hp  (11kW)         30hp (22kW)           50hp (37kW)          60hp (45kW)           75hp (56kW)          100hp (75kW)
Pressão máxima                     60,000psi (4,137 bar)     
Vazão máxima da água @ 55,000psi (3,792 bar)  .30 gpm (1.14 lpm)  .60 gpm (2.27 lpm) 1.0 gpm (3.79 lpm) 1.2 gpm (4.54 lpm)  1.5 gpm (5.68 lpm)  2.0 gpm (7.57 lpm)
Diâmetro máximo do orifício único  0.007” (0.178mm)  0.011” (0.279mm)   0.014” (0.355mm)   0.015” (0.381mm)   0.017” (0.432mm)    0.020” (0.508mm)

Número de opções de idiomas no mostrador           5    
Tensão de controle e fonte de alimentação           24V DC; 10 Amps DC   
Nível	de	ruído	máximo		 	 75.5	dB(A)	 	 72.5	dB(A)	 	 	 										77.5	dB(A)
Temperatura ambiente operacional    Mínima:  40° F (5° C); Máxima:  104° F (40° C)  
Comprimento   56” (1.4 m)  67.75” (1.7 m)        77.75” (2.0 m) 
Largura	 	 	 	 28”	(711	mm)									36.00”	(914	mm)					36.00”	(914	mm)					36.00”	(914	mm)				36.00”	(914	mm)						36.00”	(914	mm)
Altura	 	 	 	 33”	(838	mm)	 	 	 	 57.19”	(1,453	mm)	 	 	
Peso    1,800 lbs (816 kg)   2,100 lbs (953 kg) 2,900 lbs (1,315 kg) 3,400 lbs(1,542 kg) 3,800 lbs (1,724 kg) 4,200 lbs (1,905 kg)

Água Para O Corte	 	 	 	 	
Vazão mínima de entrada de água para o corte  1.5 gpm (6.82 lpm)   2.5 gpm (9.5 lpm)  4.0 gpm (15.1 lpm)  4.8 gpm (18.2 lpm) 6.0 gpm (22.7 lpm)  8.0 gpm (30.3 lpm)
Pressão mínima de entrada de água para corte    35 psi (2.4 bar) flowing   
Diâmetro	do	êmbolo	 	 	 	 	 	 0.875”	(22.2mm)	 	 	 	 				1.125”	(28.6mm)
Quantidade nominal máxima de ciclos por minuto    17           34       54    64                 51                71
(at 55,000 psi, 3.792 bar)
Volume do acumulador  0.11 gal (0.41 L)              0.25 gal (0.96 L)                0.51 gal (1.92 L)

Sistema Hidráulico	 	 	 	 	
Pressão hidráulica máxima                3,000 psi (207 bar)       2,600 psi (179 bar)
(operação sob pressão máxima da água) 
Capacidade hidráulica do reservatório     12 gal (45 L)  28 gal (106 L)           48 gal (182 L) 
Vazão da bomba hidráulica                12.9 gpm (49 lpm)   20.9 gpm (79 lpm) 33.0 gpm (125 lpm) 33.0 gpm (125 lpm) 53.4 gpm (202 lpm) 65.0 gpm (246 lpm)
at 60Hz (@1,750 rpm)

Sistema De Resfriamento	 	 	 	 	
Consumo de água para resfriamento 2 gpm (7.6 lpm)     2.5 gpm (9.5 lpm)   3 gpm (11.4 lpm)   3.5 gpm (13.2 lpm)   4 gpm (15.1 lpm)   4.5 gpm (17.0 lpm)
 @ 75° F (24° C) Temperatura da água. (Max) 
Pressão mínima de entrada de água para resfriamento    35 psi (2.4 bar)    

Opções e Outros Recursos	 	 	 	 	
Bomba de reforço (ajustável e protegida)            na     Incluso  Incluso                Incluso             Incluso           Incluso
Partida em Delta-Y ou partida gradual            na      Opcional Opcional                Opcional       Delta-Y incluso      Delta-Y incluso
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Partida	Gradual	 					Partida	Gradual
Óleo / resfriador a ar              na      Opcional Opcional                Opcional             Opcional           Opcional
Compensador de pressão duplo             na      Incluso  Incluso                Incluso             Incluso           Incluso
Peça superior redundante             na      Opcional Opcional                Opcional             Opcional           Opcional
Controle proporcional              na      Opcional Opcional                Opcional             Opcional           Opcional
Diagnóstico remoto on-line (via Modem)            na      Opcional Opcional                Opcional             Opcional           Opcional
Compatibilidade com o kit de associação de bombas "EQUALIZER"     na      Opcional Opcional                Opcional             Opcional           Opcional



Acessórios e Opções
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Opções elétricas 
50 Hz: 190/380, 200/400, 208/416, 230/460 volts CA 
(trifásico) 
60 Hz: 230/460, 240/480 volts CA (trifásico) 

Intensificador redundante 
A adição de um intensificador redundante oferece um 
sistema de produção de alta pressão idêntico para qualquer 
bomba com potência superior a 15 HP. A ativação do sistema 
redundante leva apenas alguns minutos e mantém um fluxo 
contínuo da alta pressão máxima para manter a produção 
contínua. Esta opção compensa o investimento das empresas 
que têm um cronograma de produção rigoroso e carecem de 
produção contínua e confiável de uma só máquina. É quase o 
equivalente a ter "duas bombas em uma", ocupando menos 
espaço e com um investimento de capital bem inferior. 

Controle proporcional 
O controle proporcional permite ao usuário fazer alterações 
automáticas à pressão gerada pela bomba, mesmo durante 
a operação, a fim de maximizar o tempo da máquina e variar 
sua velocidade de corte. Ele pode reduzir dramaticamente a 
complexidade dos cortes e o tempo necessário para executá-
los, principalmente em trabalhos com materiais frágeis tais 
como azulejos cerâmicos e vidro. Utilizando-se o controle 
proporcional, a pressão pode ser reduzida a um certo nível 
para iniciar novas perfurações. A pressão pode ser aumentada 
para cortar linhas retas e novamente regulada para cortar 
curvas. A pressão pode ser ajustada para qualquer nível 
instantaneamente. A instalação dessa opção também 
possibilita a conexão de várias bombas a uma linha comum de 
alta pressão, oferecendo assim o sistema mais avançado para 
empresas que necessitam produção contínua: um sistema de 
bombas associadas, no qual as bombas são monitoradas pelo 
sistema de equilíbrio de cargas "Equalizer". 

Sistema "EQUALIZER" (Equalizador) 
O sistema de equilíbrio de cargas Equalizer, disponível 
exclusivamente da KMT Waterjet, é a ferramenta perfeita para 
interligar várias bombas e criar uma fonte de alta pressão bem 
mais confiável. Este sistema controla a saída de cada bomba 
de forma compatível com sua dimensão, proporcionalmente 
à carga total necessária da associação de bombas. Com o 
"Equalizer", o índice de ciclos de cada bomba é monitorado, 
de forma que a demanda total do sistema seja compartilhada 
de maneira adequada por todas as bombas. É o ponto máximo 
na produção de alta pressão automatizada e confiável. 

Potencial de diagnóstico remoto 
Com a opção de diagnóstico remoto, os técnicos da KMT 
Waterjet podem acessar rapidamente e remotamente por 
telefone o painel de controle de qualquer bomba, para realizar 
uma pesquisa de falhas imediata. Basta ligar o sistema a uma 
linha telefônica para a qual o técnico possa discar e o resultado 
será como ter um especialista em produtos KMT Waterjet 
em sua empresa realizando um trabalho de diagnóstico no 
painel de controle do dispositivo. O investimento neste recurso 
oferece retorno certo após ter sido utilizado para identificar 
problemas rapidamente e colocar sua máquina prontamente 
de volta à operação. 

Partida gradual ou partida com Delta-Y 
Esses sistemas de partida econômicos reduzem a demanda 
elétrica quando as bombas dão a partida pela primeira vez e 
são essencialmente importantes em áreas onde os custos de 
energia elétrica dependem do horário de pico. 

Ferramentas e opções adicionais 
A KMT Waterjet também fabrica e distribui uma série completa 
de peças genuínas certificadas para os sistemas de alta 
pressão, inclusive válvulas, cabeçotes de corte, bocais, orifícios, 
tubulações e equipamentos de alimentação de abrasivos. 
Entre em contato conosco por telefone para obter maiores 
informações. 

Compromisso com o padrão de serviço 
A KMT Waterjet compromete-se a ajudar o cliente a selecionar 
com êxito o melhor sistema para suas aplicações específicas 
e, depois que a escolha tiver sido feita, colocar o sistema em 
funcionamento e em operação. A KMT Waterjet oferece o 
mais alto nível de treinamento, serviço e suporte para todos 
as sistemas que fabrica, diretamente e em combinação com a 
mais ampla variedade de integradores de sistema do mundo. 
Nenhuma outra empresa tem uma maior rede de suporte. 
O suporte e o acesso a “soluções com tecnologia de ponta” 
pode ser obtido apenas com um telefonema. 

Para obter o melhor em suporte e serviço, ligue para a KMT 
Waterjet Systems. 
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Tornando o uso dos Sistemas Waterjet mais fácil e com maior confiabilidade
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