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Prasy Krawędziowe typ APHS producent BAYKAL 

 
 

Producent Baykal 

 
 

            Firma BAYKAL założona na początku lat 50 to wiodący producent laserów światłowodowych, 
laserów gazowych, CO2 oraz pras krawędziowych i gilotyn hydraulicznych. 
           Dzięki ciągłym inwestycjom w najnowocześniejsze technologie oraz prowadzonym pracom 
badawczo-rozwojowym marka BAYKAL znana jest na całym świecie – 80% produkcji jest eksportowana 
do krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Afryki.  
           Stabilna pozycja i doświadczenie w produkcji maszyn sprawiają, że maszyny BAYKAL to synonim, 
jakości oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
           Fabryka BAYKAL jest jedną z największych w tym segmencie produkcji maszyn, wyposażona jest 
w najnowocześniejszy park maszynowy.  
           Maszyny produkowane w firmie BAYKAL pracują w przemyśle ciężkim i specjalistycznych firmach 
produkcyjnych na terenie całego świata w tym ponad 600 w Polsce. 
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Modele APHS 

 APHS 125040 APHS 21060 APHS 26090 APHS 31120 APHS 31160 APHS 31200 APHS 31300 APHS 31440 

Szer. Gięcia 1250 mm 2100 mm 2600 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 

Nacisk 40 ton 60 ton 90 ton 120 ton 160 ton 200 ton 300 ton 440 ton 

Odległość kolumn 1070 mm 1600 mm 2050 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 

Wybranie 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 500 mm 500 mm 

Prześwit 455 mm 475 mm 540 mm 540 mm 540 mm 530 mm 660 mm 575 mm 

Skok  215 mm 210 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 320 mm 320 mm 

Szerokość stołu 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 90 mm 380 mm 450 mm 

Moc  5,5 KW  5,5 KW  7,5 KW  11 KW  15 KW  18.5 KW  22 kW  30 kW 

Olej 140 litrów 140 litrów 140 litrów 140 litrów 210 litrów 210 litrów 280 litrów 450 litrów 

Wymiary mm 1550x1470x2250 2100x1580x2545 2800x1580x2605 3100x1600x2905 3100x1600x2550 3100x1600x2905 3800x1820x3200 3800x2550X3400 

Waga  5.400  Kg 5.400  Kg 7.400  Kg 8.500  Kg 9.700  Kg 11.000  Kg 15.500 kg 22.000 kg 

Zasięg osi X 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 

 
Modele APHS 

 APHS 41240 APHS 41300 APHS 41440 APHS 61300 APHS 61440 APHS 61600 APHS 611000 APHS 811000 

Szer. Gięcia 4100 mm 4100 mm 4100 mm 6100 mm 6100 mm 6100 mm 6100 mm 8100 mm 

Nacisk 240 ton 300 ton 440 ton 300 ton 440 ton 600 ton 1000 ton 1000 ton 

Odległość  kolumn 3550 mm 3550 mm 3550mm 5100 mm 5100 mm 5100 mm 5100 mm 6050 mm 

Wybranie 410 mm 410 mm 410 mm 500 mm 500 mm 500 mm 750 mm 750 mm 

Prześwit 530 mm 635 mm 590 mm 560 mm 570 mm 620 mm 750 mm 750 mm 

Skok  260 mm 320 mm 320 mm 200 mm 280 mm 380 mm 500 mm 500 mm 

Szerokość stołu 90 mm 280 mm 380 mm 320 mm 320 mm 360 mm 500 mm 500 mm 

Moc  22 kW 22 kW  30 kW  22 kW 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 

Olej 210 litrów 280  litrów 440  litrów 300 litrów 450 litrów 500 litrów 860 litrów 860 litrów 

Wymiary mm 4100x1610x2905 4100x1820x3200 4900x2235x3350 6100x2060x3280 6900x2250x3700 6900x2400x4100 6900x2900x4900 8900x3000x5000 

Waga  14.000 kg 18.500 kg 26.000 kg 30.000 kg 39.000 kg 55.000 kg 80.000 kg 95.000 kg 

Zasięg osi X 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 
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Standardowa konfiguracja maszyny 
 

Wyposażenie urządzenia  Uwagi 

Zabezpieczenie tylne TAK Z tyłu maszyny brama bezpieczeństwa 

Kompensacja strzałki ugięcia TAK Automatyczna kompensacja strzałki ugięcia typu Willa 

Zabezpieczenie boczne TAK Bariery bezpieczeństwa z boków 

Wysięgnic sterownika TAK Panel sterujący na przegubowym ramieniu 

Oprogramowanie offline TAK Oprogramowanie offline na zewnętrzny komputer PC 

Niezależne sterowanie Y1 i Y2 TAK Każdy cylinder posiada niezależny e koder liniowy (Y1,Y2) 

Zderzak TAK Dwuosiowy zderzak sterowany za pomocą serwomotorów X, R 

Zabezpieczenie laserowe TAK Laserowe zabezpieczenie przestrzeni roboczej Fiesller AKAS II Manual. 

Sterowanie CNC TAK Sterowanie CNC CYBELEC MODEVA PAC TS ,ESA S 660 2D lub Delem DA 66T  

Palce zderzaka TAK Palce zderzaka z tyłu maszyny prowadzone na prowadnicach liniowych 4 szt. 

Przednie podpory TAK Podparcie blachy z przodu maszyny za pomocą dwóch podpór na prowadnicach liniowych 

Tryby pracy TAK Ręczny, półautomatyczny, automatyczny cykl pracy 

Narzędzia górne TAK Sekcjonowane ostrze górne 

Narzędzia dolne TAK Sekcjonowana matryca hartowana 

Stół prasy TAK Stół typu Narrow  

Mocowanie górne narzędzi TAK System mocowania stempla Amada Promecam 

Pilot nożny TAK Przenośny pedał nożny wraz z wyłącznikiem awaryjnym 

Oświetlenie maszyny TAK Led z przodu maszyny 

Dokumentacja TAK DTR w języku polskim 
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System Sterowania CNC CYBELEC MODEVA PAC 
 

         Sterowanie CNC CYBELEC ModEva Pac TS służy do sterowania synchronicznych pras krawędziowych 
posiada możliwość kontrolowania pracy do 7-miu osi.  
         Posiada Duży 15 calowy ekran dotykowy z interfejsem 2D w połączeniu z klawiaturą oraz klawiszami 
funkcyjnymi daje operatorowi skuteczne narzędzie do sprawnego programowania oraz kontrolowania 
maszyny na każdym wymaganym poziomie.  
         Sterowania Cybelec cechuje bardzo stabilna praca w połączeniu z przejrzystym interfejsem 
serwisowym sprawia ze jest to jedno z najlepszych na rynku sterowań CNC. (Ulubiony System serwisantów 
oraz najczęściej wybierany do przeprowadzania RETROFITÓW maszyn) 
 
WYŚWIETLACZ 
-dotykowy ekran (specjalny system fotooptyczny IR) 
-kolorowy wyświetlacz 15” TFT LCD z technologią black and light 
- klawiatura numeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi 
 
SYSTEM 
- Windows® 7 Embedded- procesor 200 MHz 
- Oprogramowanie offline dostępne na PC 
-Zdalna diagnostyka 
- AMD Fusion T40R – 1GHz 
- Pamięć Ram 4 GB 
- Dysk SSD 16 GB 
- Klawisze funkcyjne pod sterowaniem  
- Złącza: 

1. 3 USB 1.1 (2x external, 1x internal)  
2. 1 parallel (drukarka) 
3. 1 RS232  
4. 1 RJ45 Ethernet  
5. 1 VGA 

FUNKCJE 
- tworzenie rysunku elementu giętego na wyświetlaczu sterownika (2D) 
- automatyczne tworzenie programu gięcia na podstawie rysunku produktu (2D) 
- automatyczna kalkulacja skoku belki oraz siły gięcia w zależności od materiału 
- automatyczne ustawienie zderzaka wg programu gięcia 
- wizualizacja procesu gięcia 3D (symulacja gięcia krok po kroku) 
- automatyczne ustawienie palców zderzaka za wskazanym segmentem stempla i matrycy 
- komunikaty o kolizji narzędzia z materiałem 
- komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniu dopuszczalnej siły nacisku narzędzi 
- możliwość zmiany kolejności gięć 
- automatyczna kalkulacja rozwinięcia blachy 
- możliwość korygowania poszczególnych kroków programu 
- możliwość zmiany kolejności gięcia i korygowania poszczególnych kroków 
- możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi osiami zderzaka (pokrętło nawigacyjne) 
- możliwość pracy w trybie manualnym 
- baza materiałowa 
- biblioteka stempli i matryc 
- biblioteka programów z możliwością podglądu graficznego oraz katalogowaniem produktów 
- licznik skoków oraz roboczogodzin 

  

http://www.chmpolska.pl/
mailto:biuro@chmposka.pl
https://www.facebook.com/chmpolska/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsM-dxrhD_5txJSBLzTtVZw


                             

Strona - 5- 

Centrala Handlu Maszynami Sp. z o.o. 
»www.chmpolska.pl »biuro@chmposka.pl »Facebook »YouTube 

 
System sterowania CNC ESA S660 TS - (najszerszy dostępny ekran) 
 

OPIS 
-Najszerszy ekran dotykowy dostępny w prasie krawędziowej CNC. 19” 
Multi-touch. 
-Całkowicie odnowiony interfejs, specjalnie zaprojektowany dla ekranu 
wielodotykowego, jest dostępny, jako alternatywa dla dobrze znanego 
interfejsu Esa używanego w S650W. 
-Wykorzystaj dowolną program 3D w celu wykonania programu gięcia  
-Projekt końcówki palca. 
-Bezpośredni import kształtów narzędzi (plików. Dxf) i zarządzanie 
biblioteką narzędzi. 
-Zarządzanie narzędziami i matrycami. 
-Dostępny jest pomiar kąta i korekcja za pomocą wszystkich istniejących 
urządzeń. 
 
SYSTEM 

-19-calowy ekran dotykowy 4: 3 o wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość SXGA 1280 x 1024) 

-Komputer z procesorem: AMD Embedded GX 420 CA 2GHz, z 4 GB pamięci RAM 
-CPU CNC: Amd LX-LX800 500 MHz, 128 MB pamięci RAM 
-Zintegrowana logika FPGA, montaż powierzchniowy, światłowód Zasilanie 24 Vdc 100 W. 
-Pojemny ekran dotykowy z funkcją MultiTouch 
-Ergonomiczna aluminiowa obudowa z panelem odpowiednim do przełączników i przycisków 
-Dysk twardy 2,5 ”20 GB lub więcej 
-Preset dla standardowej klawiatury i myszy PC (standardowe złącza ps2) 
-1 porty szeregowe RS-232, 3 porty USB, 2 porty Ethernet na komputerze 
-2 porty szeregowe rs-232, 2 USB, 1 port Ethernet, 1 może otworzyć port na cnc 
-Interfejs światłowodowy 
 
FUNKCJE 

- tworzenie rysunku elementu giętego na wyświetlaczu sterownika 2D  
- automatyczne tworzenie programu gięcia na podstawie rysunku produktu (2D) 
- automatyczna kalkulacja skoku belki oraz siły gięcia w zależności od materiału 
- automatyczne ustawienie zderzaka wg programu gięcia 
- programowanie oraz wizualizacja procesu gięcia 2D (symulacja gięcia krok po kroku) 
- automatyczne ustawienie palców zderzaka za wskazanym segmentem stempla i matrycy 
- komunikaty o kolizji narzędzia z materiałem 
- komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniu dopuszczalnej siły nacisku narzędzi 
- możliwość zmiany kolejności gięcia 
- automatyczna kalkulacja rozwinięcia blachy 
- możliwość korygowania poszczególnych kroków programu 
- możliwość zmiany kolejności gięcia i korygowania poszczególnych kroków 
- możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi osiami zderzaka (pokrętło nawigacyjne) 
- możliwość pracy w trybie manualnym 
- baza materiałowa 
- biblioteka stempli i matryc 
- biblioteka programów z możliwością podglądu graficznego oraz katalogowaniem produktów 
- licznik skoków oraz roboczogodzin 
- Zdalna diagnostyka 
-Licencja zewnętrzna na PC. 
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System sterowania DA 66T 
                                                                                                                                       

WYŚWIETLACZ 
-dotykowy ekran (specjalny system fotooptyczny IR) 
-kolorowy wyświetlacz 17” TFT LCD 
 
SYSTEM 
- system operacyjny Windows 
- procesor 200 MHz 
- pamięć operacyjna 4Mb 
- max liczba programów: 9999 (25 kroków max) 
- max liczba powtórzenia kroku: 99 
- komendy w języku polskim 
- logika sterowania wykluczająca kolizje poszczególnych osi prasy 
 
FUNKCJE 
- tworzenie rysunku elementu giętego na wyświetlaczu sterownika 
(2D) 
- automatyczne tworzenie programu gięcia na podstawie rysunku produktu (2D) 
- automatyczna kalkulacja skoku belki oraz siły gięcia w zależności od materiału 
- automatyczne ustawienie zderzaka wg programu gięcia 
- wizualizacja procesu gięcia 3D (symulacja gięcia krok po kroku) 
- automatyczne ustawienie palców zderzaka za wskazanym segmentem stempla i matrycy 
- komunikaty o kolizji narzędzia z materiałem 
- komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniu dopuszczalnej siły nacisku narzędzi 
- możliwość zmiany kolejności gięć 
- automatyczna kalkulacja rozwinięcia blachy 
- możliwość korygowania poszczególnych kroków programu 
- możliwość zmiany kolejności gięcia i korygowania poszczególnych kroków 
- możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi osiami zderzaka (pokrętło nawigacyjne) 
- możliwość pracy w trybie manualnym 
- baza materiałowa 
- biblioteka stempli i matryc 
- biblioteka programów z możliwością podglądu graficznego oraz katalogowaniem produktów 
- licznik skoków oraz roboczogodzin 
- port USB  
- możliwość  
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Zderzak Dwuosiowy X plus R- Wyposażenie standardowe  
 

  
 
 
 

Kompensacja strzałki Ugięcia Willa sterowana CNC- wyposażenie 
standardowe- Oś C 
 

 
 
 

Zabezpieczenie laserowe przestrzeni roboczej AKAS II 
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Liniały Pomiarowe odizolowane od korpusu maszyny Y1-Y2- standardowe 
wykonanie 
 

 
 

Podpory przednie na prowadnicach liniowych 
 

 
 

 

System szybkiego mocowania Stempla- Wyposażenie Standardowe: 
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Specjalne wieloosiowe prowadzenie belki gnącej 
 

  
 

Stół typu Narrow do montowania Matryc: Wyposażenie standardowe 
 

 
  

Palce zderzaka o wykończeniu prostokątnym - Wyposażenie standardowe 
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