
Bomba de Alta-Pressão

Tecnologia Avançada para as 
mais variadas aplicações.

As bombas da Série JetLine, apresentam todas as 
vantagens e benefícios dos sistemas de corte da 
KMT Waterjet Systems.  Por várias décadas, a 
Tecnologia de Ultra-Alta-Pressão (UAP) da KMT, 
tem sido o padrão mundial neste campo, 
oferecendo incomparável eficiência, longa e 
continua capacidade de funcionamento, bem como 
disponibilidade para consecutivos turnos de 
produção.  Desenvolvidas especificamente para 
atender a demanda dos mercados Asiáticos, 
porém, sem perder a tradicional  confiabilidade 
KMT, a Série de bombas de UAP JetLine, 
correspondem a todas a espectativas de baixo 
custo e alta performance no corte a jato d’agua.

Corte com água pura e com abrasivo
Cada tipo de corte tem suas vantagens e desvantagens.
Desde o simples corte de materiais macios, através da 
água pura, até o corte de matériais de elevada dureza 
ou quebradiços, as bombas JetLine lhe oferecem uma 
eficiente capacidade de corte, virtualmente, para 
qualquer material.

Confiável conceito de selos SSEC no intensificador 
de pressão
O consagrado e confiável intensificador de 
Ultra-Alta-Pressão (SSEC / Extremidades com 
Selos-Macios), compravado em utilização através de 
milhares de  bombas KMT em todo o mundo e 
geralmente considerado “O Coração da Bomba” , é 
uma das principais causas do sucesso da Série de 
bombas JetLine.

Segurança graças ao Sistema de Controle 
Inteligente 
Para assegurar a maxima confiabilidade e segurança 
operacional, as bombas JetLine são equipadas com um 
PLC da Siemens. Através de sua exclusiva tela com 4 
linhas, este PLC informa ao operador quais o 
parâmetros de funcionamento da bomba, inclusive 
informações relativas a manutenção , tornando-se uma 
ferramenta indispensável para identificação de 
problemas  e suas soluções. 

Operação em modo SOLO x SISTEMA INTEGRADO 
Dependendo das necessidades do cliente, as bombas 
JetLine podem trabalhar dedicadas a uma mesa de 
corte, slitter ou Robô ou, integradas a um sistema de 
gerênciamento de várias bombas em uma indústria. 
As informações do PLC Siemens podem ser 
transferidas ao painel de controle da gerência de 
produção .

Trocador de Calor integrado
As bombas JetLine, mesmo em sua configuração 
standard, vêm equipadas com um trocador-de-calor, 
dotado fácil conexão para o sistema de fornecimento 
de água gelada.

Conceitos desenvolvidos e testados colaboram 
para a redução dos custos operacionais
Todos os intensificadores KMT foram projetados e 
desenvolvidos como mínimo de peças de desgaste, e o 
máximo de durabilidade, o que se traduz em 
significativa economia, em comparação a outras 
bombas disponíveis no Mercado. 
Quanto maiores forem as horas e turnos de trabalho, 
mais visível se torna a economia e redução de tempo 
de troca de peças de desgaste e consumíveis das 
bombas e equipamentos KMT Waterjet.

Assistência-Tecnica KMT garantida mundialmente.
A KMT Waterjet opera em cinco continentes com uma 
rede de vendas e assistência-técnica global. Você pode 
ter certeza que as peças de reposição de seu 
equipamento KMT estão prontamente a sua 
disposição.
Graças a rede de assistência-técnica global da KMT 
Waterjet, nós sempre estamos perto de você.



Informações Técnicas                            Unidade
Potêncial Nominal
Pressão Máxima continua
Vazão Maxima à Máxima Pressão
Quantidade de Idiomas no PLC
Controle de Voltagem e Energia
Corrente normal do motor a 380/50hz
Interrupção do circuito a 380V/50hz
Comprimento
Largura
Altura
Painel PLC 
Pressão de Fornecimento Pneumática
Volume de Fornecimento Pneumático
Nível de Ruído Máximo

Conexões
Conexões de saída de Alta-Pressão
Conexão de entrada de Alta-Pressão
Conexão do Dreno

Agua de Corte
Água de Entrada – Pressão Mínima
Movimentos do Pistão / Max.nominal
Volume do Acumulador de água  UAP
Filtro de Baixa-Pressão

Sistema Oleo Hidráulico
Pressão Hidraulica-Máxima
Capacidade do Tanque de Oleo Hidraulico
Bomba Hidráulica-Vazão a 50hz

Sistema de Refrigeração
Agua de Refrigeração – Pressão min/max
Agua de Refrigeração – Consumo a 24C
Troca de Calor Oleo/Agua – Temp.Amb.

Opcionais e Periféricos 
Intensificador com Design SSEC
Selos com tecnologia Hyperlife
Válvula de Segurança de Descarga
Válvula de entrada “Shut-Off”
Filtro de Baixa-Pressão (10microns)
Sensor de Temperatura e Nível do Oleo Hidraulico
Bomba Booster (vazão ajustável , blindada)
Trocador de Calor Oleo/Agua 

Motor de Partida “Estrela-Delta”
Compensador de Dupla-Pressão

Opções de Voltagem (V) e Frequência (hz)**
VDC 24 24 208/3/60,575/3/60,460/3/60,230/3/60

Standard
Opcional

Inglês , Chinês, Português, Espanhol
Sob Consulta

A Série de Bombas JetLine™ não é certficada CE.

Opções e outras funções
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ProfiBus Conexão

JL-1 30    JL-1 50

Diâmetro do Orifício
(mm)   (polegadas)
 0,10 0.004
 0,12 0.005
 0,15 0.006
 0,17 0.007
 0,20 0.008
 0,23 0.009
 0,25 0.010
 0,28 0.011
 0,30 0.012
 0,33 0.013
 0,35 0.014


