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•  BPL-H termékcsoport a legnagyobb igénybevételre tervezett  változat. 
    Több híddal és fejjel is szerelhető, az asztaltól független mozgató rendszere     
    biztosítja a pontosságot és terhelhetőséget.

•  BPS kivitel könnyített  hídszerkezetű, kisebb terhelhetőséggel, de nagyobb 
    tengelysebességekkel a közepes anyagvastagságokhoz javasolt. Lángvágó 
    fejen kívül minden opció elérhető hozzá.

•  BPE PRO kompakt kivitelű, 1500x3000mm kivitelben érhető el. Felépítése 
    gyors telepítést és könnyű átmozgatást tesz lehetővé igény esetén.

PLAZMAVÁGÓ 
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A Baykal plazmavágó rendszerek három kivitelben készülnek
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FŐBB ÖSSZETEVŐK-TECHNIKAI LEÍRÁS
A vágóasztal a hídtól és a gépváztól függetlenített , ezáltal bármilyen terhelés mellett  fenntartható a pozicionálási pontosság.
A füstelszívást a rendszerhez integrált füstelszívó részekre osztott  vágóasztallal, pneumati kusan mozgatott  és CNC vezérelt ajtókkal 
biztosítja. Az elszívott  levegőt a füstgáz szűrőrendszer ti sztí tja meg.

A Baykal gépekhez elérhető vágófejek
Standard Hypertherm plazmavágó fej
A legújabb fejlesztésű plazmavágó fej EasyConnect™ egykezes gyorcserélő rendszerű, automati kus fejmagasság-szabályozású (THC 
szenzorral), szabadalmaztatott  fejütközés-megelőző rendszert is tartalmaz.

3D plazma fej 
Egyenes és ferde vágásra is alkalmas. Mágneses ütközés védelem és magasság érzékelés fokozza a biztonságát és az egyenletes 
minőséget. Programozható folyamatosan változtatható +-45 fokos tartományban alkalmas vágásra, 10m/perc vágási sebességgel és 
0,1mm pontossággal. Z tengely max elmozdulása 210mm.

A Baykal plazma- és lángvágó rendszereinket a következő vágási feladatok esetén javasoljuk
•  vastag alumínium, szénacél vagy rozsdamentes acélok, nem túl bonyolult  alkatrészek vágásakor
•  a termék elviseli a vágás síkjának 1-2° -kal a merőlegestől való eltérését, a darabok mérett űrése megengedi akár az ±0, 1 mm eltérést
•  fontos a gyors vágás és a nagy termelékenység akár több vágófejjel is
•  nem okoz problémát a nagy hőhatás
A plazmavágók standard asztalméret tartománya 1500x3000mm-től indul. Egyedi méretekre és igényekre is tudunk megoldást 
szállítani – pl. akár 4 hidas, hidanként több vágófejes egyedi asztalméretű plazma- és lángvágó kialakításokkal.

Többfejes kialakítás           Ikerhidas kialakítás
Akár 8 fejjel is szerelhetőek az asztalok.
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Cső- és idomvágó modul  
2-4-6 méteres kivitelben elérhetők akár 50-600 csőátmérőkhöz, profi l keresztmetszetekhez, vagy kérés esetén egyedi kialakításban.

Hypertherm lángvágó fej OHC szenzorral 
A fejek CNC vezéreltek, akár 45 fokban dönthetőek és akár 300mm lemezvastagságig alkalmasak lángvágásra.
A gépeink igény esetén akár 8 lángvágó fejjel is szerelhetőek a nagyobb termelékenység érdekében. 

6 állomásos fúróegység 
A HT sorozat a gyártó legújabb fejlesztése. Alkalmas fúró, maró, menetvágó, maró műveletekre. A direkt meghajtású revolvejfej acél 
és öntött vas szerkezetű, precíziós csapágyakkal szerelt, HSK, Komet, DIN55058 stb. szerszámbefogó rendszerekkel is kompati bilis.

CNC vezérlés
A kézi és asztali vágásra is alkalmas áramforrásokhoz alap 
kiépítésben 15”-s Technos vezérlőt kínálunk Lantech Expert Cut II. 
teríték kezelő szoft verrel. 

Ahol True Hole® és a 3D fej, és vagy a csővágás együtt es igénye 
merül fel ott  a Hypertherm EDGE® Connect vezérlő a legjobb 
megoldás. A továbbfejlesztett  EDGE® Connect megnövekedett  
por, ütés, rázkódás és hőhatás ellenálló képességgel rendelkezik 
és digitális rendszerű. 
A Hypertherm vezérlők szoft vere a Phoenix™ Soft ware, 
terítékkezelő szoft vere a Pronest. 
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A MAXPRO200® áramforrás főbb vágási kapacitás adatai

 Beszúrással (mm)    Lágyvas   32

 Oldalindítással  (mm)   Lágyvas  75

A Baykal plazma és lángvágó rendszerekhez 
áramforrásaihoz integrált gázkeverő rendszerek
A különböző megmunkálási feltételekhez más és más ideális 
gázkeverő rendszereket tudunk biztosítani.  

  Core  Vented Water Injecti on Opti Mix 

     (VWI)

 O2/N2/Air    X                      X        X

 F5/Ar/H2O                        X        X

 H2-N2-Ar mixing                                            X

HYPERTHERM Core automata gázkeverő rendszer
Elsősorban a csak szénacélt feldolgozók részére ajánlott  megoldás 

HYPERTHERM VWI automata gázkeverő rendszer
Argon segédgázzal alkalmas a jelölő funkcióra és a lyukasztható 
vastagságot is növeli 10%-kal. Jelentősen megnöveli a rozsdamentes 
acél és az alumínium vágási kapacitás érhetők el az F5 vágógázzal. 
A szabadalmaztatott  Vented Water Injecti on (VWI) technológiához 
lett  opti malizálva.  

HYPERTHERM Opti mix automata gázkeverő rendszer
A legösszetett ebb új fejlesztésű automata gázkeverő rendszer. Egyesíti  a 
CORE a VWI képességeit és kiegészíti  azokat 3 (Ar, H2 és N2) gáz diszkrét 
keverésének lehetőségével. A világ legrugalmasabb vágási kapacitását 
biztosítja rozsdamentes acélhoz, szénacélhoz és alumíniumhoz. 
Hypertherm jótállása egy év a fejre és két év a rendszer többi 
részére. A Hyperthermnek a 10 és 40 °C munkakörülmény az 
ideális 100% munkaciklus mellett .

A Hypertherm® vállalat számtalan fejlesztése teszi 
a plazmatechnológia világvezetőjévé 

Legújabb kiemelt fejlesztések:
•  HyDefi niti on® technology: fókuszálja a plazma ívet, ezáltal 
    nagy pontosságú konzisztens vágást biztosít.
•  New HDi technology: 3-6 mm vékony rozsdamentes lemezek     
    minőségi vágásához
•  Mid-range stainless steel cutti  ng: 6-80mm vékony 
    rozsdamentes lemezek minőségi vágásához
•  LongLife® technology: szigorúan szabályozott  az áram és 
    gázáramlás jelentősen megnöveli az elektróda és fúvóka 
    élett artamot változatlan, magas minőség mellett , csökkentve 
    a működési költségeket és az állásidőt.
•  Patented PowerPierce technology: szabadalmaztatott  
    szabályozott  folyadékhűtéses technológia a lyukasztás során 
    megvédi a fejet az olvadékoktól
•  True Hole® technológia a hengeresség ellen. A maximum 1” (25 mm) 
    vastagságú lágyacélokhoz lett  kifejlesztve, ahol a furatátmérő-
    anyagvastagság aránya 1:1 és 2,5:1 között  mozog.
•  X-Defi niti on™ vágási minőség állandóság a vékonylemezeknél, 
    vágási minőség javítása a korábbi technológiákkal szemben, 
    kiváló minőség a teljes vastagságtartományban a rozsdamentes 
    lemezeknél és alumínium esetében 

A Hypertherm® legújabb fejlesztéseinek eredménye 
az XPR170 és XPR300 plazma áramforrások 
Az új áramforrások a legjelentősebb előrelépést jelenti  a plazmavágó 
technológiában. A páratlan X-Defi niti on™ használatával megnöveli 
a vágási minőséget a lágyacélon, a rozsdamentes acélon és 
alumíniumon, a vágási sebesség növekedéssel együtt esen. 
Ezek által drámaian javítja a termelékenységet és 50%-kal csökkenti  
a működési költségeket. 
Az új könnyen használható funkciók és a rendszeropti malizálás 
révén egyszerűen működnek minimális üzemeltetői beavatkozással, 
ugyanakkor biztosítja az opti mális teljesítményt és a páratlan 
megbízhatóságot. 
A HYPERTHERM® tartósan magas vágási minőséget biztosít, 
lecsökkentve a másodlagos műveletek igényét, ezáltal megfelezi 
a működési költségeket. 

Az XPR termékcsalád javasolt, 
ahol a legnagyobb konzisztens 
vágási minőség, a legmagasabb 
termelékenység, a legalacsonyabb 
működési költség és páratlan 
megbízhatóság a cél.

A Compact gépekhez elérhető vegyes – kézi és asztali 
– vágásra is alkalmas áramforrások
A HYPERTHERM® A MAXPRO200® LongLife® plazmavágó 
rendszert nagy teherbírású, nagy kapacitású, automati zált és kézi 
plazmavágásokra tervezték. Könnyen változtatható, hogy a rendszer 
milyen gázokat használ a vágás során a termelékenység maximalizálása 
érdekében. A fejlett  Hypertherm® fogyóeszköz kialakítások – ideértve 
a LongLife® technológiát is – tartósan magas vágási minőséget 
biztosítanak, megnövelik a fogyóeszközök élett artamát, ezzel az egy 
alkatrészre eső vágási költséget is csökkenti k.

Az XPR 300 áramforrás vágási kapacitás adatai

   Szénacél (Argonnal)   50

   Szénacél (Oxigénnel)   45

 Beszúrással (mm)  Rozsdamentes acél   38

   Alumínium    38

   Szénacél     80

 Oldalindítással  (mm) Rozsdamentes acél   75

   Alumínium     50

Az XPR 170 áramforrás vágási kapacitás adatai

   Szénacél     40

 Beszúrással (mm)  Rozsdamentes acél   22

   Alumínium    25

   Szénacél     40

 Oldalindítással  (mm) Rozsdamentes acél   22

   Alumínium     25

   Szénacél (Argonnal)   50

   Szénacél     40

   Szénacél (Argonnal)   50

   Szénacél (Oxigénnel)   45

 Beszúrással (mm) 

   Alumínium    38

   Szénacél     80

 Oldalindítással  (mm) Rozsdamentes acél   75

   Alumínium     50

   Szénacél     40

 Beszúrással (mm) 

   Alumínium    25

   Szénacél     40

 Oldalindítással  (mm) Rozsdamentes acél   22

   Alumínium     25

Rozsdamentes acél   38

   Alumínium    25

   Szénacél     80

 Rozsdamentes acél   22

   Alumínium     50

Az 

   Lágyvas   32 Beszúrással (mm)    

 Oldalindítással  (mm)   

  Core  Vented Water Injecti on Opti Mix 

     (VWI)

 O2/N2/Air    X                      X        X O2/N2/Air    X                      X        X O2/N2/Air

 H2-N2-Ar mixing                                            X


