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Dünyanın En Büyük Abkant Presine  

Bosch Rexroth’dan Hidrolik Sistem  

 

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketi Bosch 

Rexroth Türkiye,  hassas, güvenilir ve enerji verimliliği sağlayan hidrolik 

sistemleriyle APHS 6800 x 6000 abkant presinin üretilmesine destek oldu. 

Normal tipte presler 120 ile 1500 ton arasında üretilirken bu abkant press 

6000 tonluk baskı kuvvetine sahip. Metal sac işleme makineleri konusunda 

Türkiye’nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu Baykal Makine tarafından 

üretilen bu abkant pres uyguladığı baskı kuvveti ve 8,5 metrelik yüksekliğiyle 

alanında dünya üzerindeki en büyük presi olma özelliğini taşıyor.  

Devasa pres makinesi tüm zorlayıcı mühendislik çalışmaları düşünülerek 

tasarlandı. Bu çalışmalar sırasında Bosch Rexroth da hidrolik konusundaki 

uzmanlığı ve her boyuttaki sistem için özel olarak tasarlanmış verimliliği 

artıran ürünleri ile sürece katkı sağladı.  

Bosch Rexroth; global tecrübe, kaliteli servis ve hızlı destek  

Alman TÜV sertifikalı ISO 9001 kalite belgesine sahip olan Baykal Makine, 

Türk TSE belgeli ve Avrupa Birliği CE etiketli üretim yapıyor. Firma, bu 

standartları devam ettirebilmek için kalite ve global tecrübesinin yanı sıra 

kurulumdan sonra verdiği hızlı temin edilebilir yedek parça ve servis hizmeti 

nedeniyle Bosch Rexroth’u tercih etti. Proje kapsamında dünyanın en büyük 

presi, oransal kontrollü değişken pistonlu pompalar içeren Rexroth hidrolik 

sistemlerle donatıldı. Rexroth hidrolik merkez manifoldu ve iki adet 250 cm3/r 

değişken pompadan oluşan özel tasarımla sistemin verimliliği artırıldı. Bosch 

Rexroth ürünlerinin kullanıldığı makine; 50 mm/s yaklaşma hızı, 6 mm/s 

presleme hızı ve 60 mm/s dönüş hızına ulaşabiliyor. 

Bayazıt : “Özel çözümler sağlayan Rexroth ürünlerini kullanmaya devam 

edeceğiz” 

Dünyanın en büyük abkant presini üretirken Bosch Rexroth’un çözüm 

ortaklığından memnuniyetini dile getiren Baykal Makine Direktörü Murat 

Bayazıt, ”6000 tonluk Abkant Pres Makinesi üretirken hedefimiz öncelikle, 
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Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermekti. Dünya üzerinde böylesine 

devasa bir projeyi ilk kez biz hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıydık. 

Çok çalıştık ve bugün bu önemli projeyi Rexroth teknoloji ve uzmanlarıyla 

birlikte sorunsuz ve başarılı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Özel projeler için özel çözümler sağlayan Rexroth ürünlerini kullanmaya 

devam edeceğiz” dedi. 

Kısa Bilgiler: 

 Standart yüksekliği 8,5 metre olan pres, çene kısmıyla birlikte 9 metre 
yüksekliğe çıkıyor. 

 Normal yükseklikteki bir fabrikada böyle bir makinenin üretimi 
yapılamayacağı için özel bir üretim alanı yaratılarak 6000 ton için 
kiralanan boş bir araziye fabrika inşa edildi 

 Makine 50 mm/s yaklaşma hızı, 6 mm/s presleme hızı ve 60 mm/s 
dönüş hızına ulaşabiliyor. 

 

 

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla 

başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 

adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla 

bugün, 120.000 m
2’
lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch 

Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla 

birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri 

vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler 

ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya 

pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve 

kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi 

bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri 

geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika 

Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama 

deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli 
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tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek 

kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye Hakkında 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, 

Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 

1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 

1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 

milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında 

önde gelen tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün 

ve hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam 

kalitesini artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam 

için teknoloji’ sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet  tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Enerji ve 

Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet 

göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 50’nin üzerinde ülkedeki 

360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da 

dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki 

gelişme; üretim ve satış ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 

2014 yılında dünya çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu 

etkileyici ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler 

sunarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Detaylı Bilgi İçin:  
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Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 

0 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr  

 

 Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   

atil.berk@unite.com.tr ; www.unite.com.tr 
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