
Confiabilidade em bombas 

INTENSIFICADOR SRP 

Para maiores volumes 
de água sob alta pressão
 

O SÍMBOLO 
DA QUALIDADE

Visão geral 
Para as empresas que necessitam uma fonte de água sob alta 
pressão mais resistente e mais confiável, com produção de 
maiores volumes, a Waterjet KMT oferece sua nova bomba SRP. 
Ela dispensa até 2,8 galões por minuto a uma pressão de 
35.000 psi acionada por um motor de 100 HP e um único inten-
sificador. 

A experiência da KMT Waterjet em equipamentos de alta 
pressão para corte a jato de água desde meados de 1960 tem 
sido continuamente aperfeiçoada para produzir um novo tipo 
de bomba de alta vazão, extremamente confiável, para aplica-
ções que exigem maiores volumes de água. A nova bomba com 
acionamento hidráulico, projetada para a troca de vedação em 
apenas 10 minutos proporciona maior facilidade de manuten-
ção e é superior a qualquer outro tipo de bomba de aciona-
mento, direto ou triplex, para a produção contínua de água sob 
alta pressão. 

O custo operacional da bomba SRP é muito inferior ao de outros 
tipos de bombas porque seu projeto hidráulico reduz o desgaste 
de componentes. 

Analogamente a outras bombas da família StreamlineTM, as 
bombas KMT Waterjet têm opções exclusivas, inclusive espaço 
para um intensificador redundante e o sistema de equilíbrio de 
cargas "Equalizer". 

Características da Bomba SRP 
Acionamento hidráulico - As bombas com acionamento 
hidráulico oferecem três benefícios primordiais: 

1. Maior confiabilidade apesar de seu altíssimo desempenho. 
2. O projeto prevê ciclos mais lentos para assegurar maior vida 
útil da vedação e reduzir custos operacionais. 
3. Ciclos reduzidos, bombeando apenas quando a água sob alta 
pressão for necessária, economizando água e reduzindo a 
necessidade de manutenção.  

 Eficiência comprovada e tecnologia avançada aplicada às 
Bombas StreamlineTM 
O projeto utiliza-se de mais de 35 anos de experiência da KMT 
(mais tempo do que qualquer outra empresa). Entre outros 
produtos da empresa, destacam-se as bombas de altíssima 
pressão (60.000 psi). 

Projetadas para facilidade de uso - O projeto de intensifica-
dor com peças rosqueadas (“threadtogether”)  permite a rápida 
troca da vedação em apenas 10 minutos. 

Prontas para entrar em operação - Essas máquinas estão 
prontas para entrar em operação e contêm filtros, painel de 
controle / computador, bomba de reforço de entrada, acumula-
dor, tampa transparente e vários outros recursos.

A Família de Produtos KMT Waterjet 
A bomba confiável do Intensificador SRP foi projetada para 
operar com a linha completa dos componentes de cabeçotes de 
corte KMT Waterjet e a nova linha de bombas STREAMLINE™ 
SL-V. Essa nova linha encontra-se disponível em diversos taman-
hos e com recursos de tecnologia de ponta. 

Entre em contato conosco por telefone para discutir suas aplica-
ções específicas ou para obter maiores informações sobre 
outros tipos de componentes para alta pressão. 
A KMT Waterjet disponibiliza uma rede de técnicos treinados e 
certificados para oferecer soluções com tecnologia de ponta
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Intensificadores SRP 
Adicionados ao grupo StreamlineTM

- Bombas robustas e confiáveis — Com aciona-
mento hidráulico para oferecer maior vida útil da 
vedação e volumes de produção mais longos. 

- Opção de redundância — Oferece um sistema 
reserva, proporcionando uma operação mais 
confiável, dispensando a compra de uma bomba 
de reserva completa. 

- Baixo custo operacional — As bombas funcio-
nam apenas quando a pressão se reduz, prolon-
gando a vida útil da vedação e reduzindo custos. 

- Menos cilindros — Um só intensificador realiza 
todo o trabalho, cedendo espaço para um intensi-
ficador opcional reserva (redundante) . 

- A mesma tecnologia já comprovada 
utilizada em nossas outras bombas — A KMT 
Waterjet acumula uma experiência de 35 anos; 
nossas bombas são utilizadas por mais 
construtores de sistemas do que qualquer outra. 

- Facilidade na manutenção — O projeto do 
cilindro rosqueado proporciona fácil acesso aos 
componentes e peças e às vedações. 

              Informações do Sistema            SRP100 
Potência nominal                    100 HP 

Pressão contínua máxima         35000 psi / 2413 bar 

Saída de água com pressão máxima         2,8 gpm / 10,6 lpm 

Diâmetro máximo do orifício único          0,026” / 0,66 mm 

Número de opções de idiomas no mostrador 

(inglês, espanhol, alemão, italiano e sueco)      5

Tensão de controle e fonte de alimentação                24 VCC 

Máximo nível de ruído / Nível de ruído do operador            77,5 dB(A) 

Temperatura ambiente operacional          40-100 F. / 4-38 C 

Comprimento (polegadas)            78” / 1981 mm 

Largura (polegadas)             36” / 914 mm 

Altura (polegadas)            57” / 1448 mm 

Peso (com óleo)         4200 libras / 1905 kg 

            Água Para Corte 

Pressão de entrada mínima de água para corte         11gpm / 41,6 lpm 

Pressão mínima de entrada de água para corte (psi)          35 psi / 2,4 bar 

Diâmetro do êmbolo (polegadas)            1,5” / 38,1 mm 

Número máximo de ciclos por minuto                      55 

Volume do acumulador            0,5 gpm / 2 litros

           Sistema Hidráulico 

Pressão hidráulica máxima (à pressão máxima da água)       2850 psi / 197 bar 

Capacidade hidráulica do reservatório                       48 gal / 181,7 lpm

Vazão da bomba hidráulica com saída máxima       38 gpm / 143,9 lpm 

      Sistema de Resfriamento 

Pressão mínima da entrada de água para corte (psi)          35 psi / 2,5 bar 

                 Opções e Outros Recursos 
Bomba de reforço (ajustável e protegida)                  padrão 

Partida gradual com economia de energia                 opcional 

Peça superior redundante                   opcional

Controle proporcional                   opcional 

Diagnóstico remoto on-line (via Modem)                 opcional 

Kit de equilíbrio de cargas "EQUALIZER" para associação de bombas             opcional 


