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Fact sheet 

= waterstraalsnijden 

 

GESCHIEDENIS 

 In de jaren 1950 werd waterjet ontdekt als snijtechniek voor het snijden van bomen in planken 

 De eerste commerciële toepassingen was er in het midden van de jaren 1970 voor het snijden van karton 

 Vanaf 1980 kon waterjet ook gebruikt worden voor het snijden van staal, glas en beton 

 Vandaag wordt waterjet snijden al veelvuldig gebruikt voor het snijden van gebak 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Water met zeer hoge snelheid: 2 tot 3 maal de geluidssnelheid 

 Ultra hoge druk: 2000 - 6000 bar  

 Gemiddelde snelheid van snijden: 50 – 80 mm per seconde 

 Snijvlak kan recht of gebogen zijn 

 Geschikt voor alle materialen 

 

BESCHRIJVING 

 De waterjet wordt verkregen door het water met ultra hoge druk door een zeer kleine opening (0,08 tot 

0,4 mm) te persen  

 De operator van het toestel selecteert een snijpatroon, waarna het product op een rechthoekig raster 

wordt geplaatst en gesneden 

 De machine kan tot 500 verschillende snijpatronen opslaan.  

 De kwaliteit van de snede is afhankelijk van het type product, de temperatuur en de snijsnelheid 

 

TOEPASSINGEN 

 Zowel verse producten als diepgevroren producten 

 Bakkerij 

 Gezoet en gezouten gebak, broodjes, sandwich 

 Bakkerijen hebben hun opbrengst verdubbeld in vergelijking met het gebruik van messen 

 Confiserie 

 Gelei, chocolade, snoepbars 

 Zuivel 

 Ijs, kaas 

 Vlees en vis 

 Kroketten, kip stukjes 

 Fruit en groenten 

 Selderij, champignons 

 Warmtegevoelige materialen  
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Hygiënisch snijden: er is geen bacteriële overdracht van voedsel of van gereedschap naar voedsel 

 Uiterst nauwkeurige afwerking, ook bij moeilijke producten zoals bladerdeeg, bavarois, … 

 Mogelijkheid om nieuwe vormen en producten te creëren 

 Aangezien geen messen worden gebruikt, is er geen stilstand door vervangen of slijpen van botte messen  

 Hoge mate van repetitiviteit 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Er wordt gebruik gemaakt van kraantjeswater, hierbij is het inbouwen van waterontharding nodig 

 Vermijd het snijden van producten die veel lucht bevatten  

 Onmogelijk om in zeer dikke materialen te snijden, het kan problemen geven bij het handhaven van de 

juiste afmetingen, kan golven veroorzaken op het oppervlak  

 Hoewel het mogelijk is staal en andere harde materialen te snijden, is de snijsnelheid vaak sterk 

verminderd, waardoor de tijd om te snijden zeer lang kan zijn. Hierdoor kan waterstraalsnijden zeer 

kostelijk zijn. 

 

WETGEVING 

  

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

  

 

TESTAPPARATUUR 

 DU: KMT waterjet 

 FR: Metronics Technologies, Mecanumeric, Hydroprocess 

 

PRODUCENTEN 

 DU: KMT waterjet 

 FR: Metronics Technologies, Mecanumeric, Hydroprocess, JBT FoodTech 

 USA: Flow Waterjet, Jet Edge Waterjet Systems 

 

BRONNEN 

 KMT waterjet, Metronics Technologies, Mecanumeric, Hydroprocess, Flow Waterjet, JBT FoodTech, Jet 

Edge Waterjet Systems 

 


