
VATTENSKÄRNING
Vi kan erbjuda vattenskärning i stora och små format i mjuka och hårda material
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VATTENSKÄRNING
BOFAB CONVEYOR AB erbjuder abrasiv vattenskärning med hög precision till konkurrens-
kraftiga priser, samt snabba leveranser. Med vattenfigurskärning kan vi skära i en mängd 
olika material. Vi utför legoarbeten, i både stora och små serier.

Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 
3400- 4000 bar. Vilket gör att man kan skära mjuka material som till exempel gummi, plast, 
bilinredningar eller trä men även i hårda material som rostfritt stål, titan, keramik, plast-/ 
kompositmaterial och stenmaterial.

Med den abrasiv vattenskärning kan man bearbeta i princip alla material. Skäreffekten i 
strålen kan ökas genom att vattnet blandas med abrasiv medel (sand) vilket ger en slipande 
effekt åt strålen

Teknisk data
 Max format 1500x3000 mm
 Max material tjocklek 150 mm
 Pumptryck 3450 bar

Fördelar med vattenskärning:
  Skärning och håltagning med samma verktyg
  Skonsamt mot materialet
  Fina snittytor med precision, efterbearbetning krävs sällan
  Inga skadliga gaser och ångor
  Inga termiska eller kemiska skador
  0,2-1,5 mm bred skärande stråle
  Minimalt med materialspill
  Inga spänningar eller mikrosprickbildningar i materialet
  Skonsamt mot legeringar
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Skär i allt 
från gummi 
till sten

Hör gärna av er om ni vill veta mer! Tel. 0143-294 80



EFFEKTIVA PRODUKTIONSFLÖDEN
Vår verksamhet på Bofab Conveyor AB är i huvudsak att leverera transportörer 
till alla industrigrenar. Hos oss får du en personlig service när det gäller allt från 

offert, konstruktion till färdig produkt och installation. Företaget startade 
1969 vilket ger oss den erfarenhet inom branschen som kan garantera 

en hög kvalitet och driftsäkerhet hos våra produkter.

Kontakta oss på 0143-294 80
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