
Všeobecné podmínky ENGEL Austria GmbH a ENGEL CZ s.r.o. (dále ENGEL) pro 
instalaci a uvedení do provozu 

 
1. Rozsah 
Tyto všeobecné podmínky pro instalaci a uvedení do provozu jsou doplněním všeobecných obchodních 
podmínek ENGEL ke všem smlouvám zahrnujícím nejen dodávku stroje / zařízení, ale také montáž, uvedení do 
provozu (dále jen „práce") a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
 

2. Povinnosti společnosti ENGEL 

ENGEL se zavazuje provádět práce kvalifikovanými pracovníky nebo subdodavateli. 

 
3. Předpoklady, které musí zákazník zajistit 

3.1 Místo instalace: 
Stroj je určen pro provoz v uzavřené místnosti. Následující hodnoty je třeba vzít v úvahu jak v případě 
dlouhodobého skladování, tak pro provoz stroje. 

3.1.1 Teplota okolního prostředí 
Minimálně +10 ° C 
Maximální: +40 ° C 
3.1.2 Atmosférická vlhkost (nekondenzující!) 
Minimum: 20 %. 
Maximální: 80% 
3.1.3 Nadmořská výška 
Při instalaci musí být zahrnuta ztráta výkonu 1% na 100 m nad hladinou moře 
nad 1000 m nad mořem. 
3.1.4 Elektromagnetická kompatibilita 
Musí odpovídat směrnici EU o EMK (2004/108 / EU). 
3.1.5 Chladicí voda 
Maximální: 25, popř.  až max. 32 ° C (při použití chladiče se zvýšenou chladící kapacitou) 
Voda musí být čistá, čirá a bez zápachu, rovněž bez řas, zárodků, hub, bakterií, železa, manganu, sirovodíku, 
plovoucích látek a usazenin. Tlak: 3 - 5 bar -> Podrobnosti v návodu k obsluze. 

3.2 Výrobní hala: 
Před dodáním a vykládáním jednotlivých sestav (pevná deska, pohyblivá deska, rám stroje atd.) je 
bezpodmínečně nutné zajistit následující body: 
3.2.1 Dostatečná nosnost přístupové cesty do výrobní haly a také místa ustavení vstřikovacího stroje. 
3.2.2 Výrobní hala musí být kompletně dokončená. 
3.2.3 Šířka a výška vstupních dveří do výrobní haly musí být dostatečná pro nezbytnou manipulaci při umístění 
zařízení ENGEL na místo určení. 
3.2.4 Dostatečný prostor pro umístění dodaných součástí zařízení. 
3.2.5 Bezpečný přístup ke stroji ze všech stran. 
3.2.6 Dostupnost vhodných jeřábů a zvedacích zařízení a zvedacích lan s dostatečnou nosností . 
3.2.7 Dostupnost elektrického připojení pro použití servisního vybavení ENGEL. 
3.2.8 Dostupnost elektrického připojení pro zařízení ENGEL (podle technického listu (štítku) stroje). 
3.2.9 Dostupnost přípojky chladicí vody / přívod stlačeného vzduchu. 
3.2.10 Dostupnost vysokozdvižného vozíku. 
3.2.11 Dostupnost internetu a telefonní linky v bezprostřední blízkosti.  

3.2.13 Zajištění hlavních přípojek ke vstřikovacím stroji. 
3.2.14 Čerpadlo pro plnění olejové nádoby filtrem s jemností max. 10 mikronů.  



 
3.3 Základy pod strojem 
3.3.1 Dodržení požadované rovinatosti podlahy a zatížení podlahy, která je vyznačena na layoutu stroje.  
3.3.2 Místo pro ustavení stroje zbavené prachu, oleje, maziv a dalších nečistot. 
3.3.3 Zákazník musí před umístěním vstřikovacího stroje definovat a označit přesnou montážní polohu stroje. 

 
4. Všeobecné povinnosti zákazníka při spolupráci 

4.1 Zákazník je povinen učinit vše, co je nezbytné k zajištění toho, aby byly práce zahájeny dle harmonogramu a 
probíhaly bez překážek nebo přerušení. 
4.2 Zákazník je zodpovědný za provedení všech přípravných prací na své vlastní náklady v souladu s 
podmínkami uvedenými ve výše popsaném bodu 3. 
4.3 ENGEL si vyhrazuje právo odmítnutí započetí prací, dokud nebudou splněny všechny předpoklady popsané 
v bodu 3. 
4.4 Zákazník poskytne součinnost v případě nutnosti dodatečných povolení a dokladů (víza, pracovní povolení 
nebo jiná povolení)  
4.5 Zákazník učiní na vlastní náklady nezbytná opatření pro případ prevence nehod. Seznámí pracovníky ENGEL 
a pracovníky ENGEL subdodavatelů s místními předpisy. 
4.6 ENGEL je oprávněn odmítnout splnění úkolů nebo ukončit instalaci a uvedení do provozu, pokud nejsou 
zajištěny podmínky bezpečnosti práce.  
4.7 Materiál musí být skladován tak, aby byl řádně chráněn před poškozením. Před zahájením práce, zákazník 
zkontroluje, v přítomnosti ENGEL, zda je materiál úplný a bez poškození. Pokud by během skladování došlo ke 
ztrátě nebo poškození některého zboží mohu být vzniklé náklady zákazníkovi účtovány. 
4.8 Zákazník je povinen zajistit bezproblémový přístup do haly. Dále zajistí volný přístup na místo instalace a 
zajistí poskytnutí všech nezbytných oprávnění pro tento přístup. 

4.9 Zákazník zajistí pro personál ENGEL a personál ENGEL subdodavatelů vytápěné nebo klimatizované, 
uzamykatelné místnosti vybavené odpovídajícím hygienickým zařízením. Zákazník je dále povinen zajistit 
uzamykatelné suché prostory pro skladování nářadí a potřebných zařízení. Všechny tyto místnosti musí být 
umístěny v bezprostřední blízkosti pracoviště.  

5. Zvláštní povinnosti zákazníka při spolupráci 
Služby, které jsou uvedeny v následujících podpoložkách, nejsou součástí dodávky, ale zákazník je poskytne na 
vlastní riziko a náklady, není-li písemně dohodnuto jinak.  

5.1 Energie a provozní média 
5.1.1 Všechny přípojky energie a bezpečnostní zařízení (příslušenství, filtry, ventily atd.) pro přívod a 
zpětné vedení elektrické energie, stlačeného vzduchu, páry, vody a tepelných nosičů. 
Zákazník zajišťuje připojení vstřikovacího stroje k elektrické síti a k potřebným médiím. 
5.1.2 Veškerá připojení k rozvodnám vysokého a nízkého napětí. 

5.1.3 Všechny agregáty a zařízení pro nouzové napájení. 
5.1.4 Všechna pomocná zařízení pro výrobu, přípravu, čištění nebo ohřev provozních médií 
a veškerá zařízení pro udržení stálého napájení požadovaného výkonu. 
5.1.5 Veškerá olejová náplň, jakož i veškerá počáteční plnění speciálních chladicích a topných médií odděleně 
chladicí okruhy komory, šneku atd. 
 
5.2 Instalace a základy (podlahy) 
5.2.1 Vybudování základů s dostatečnou nosností. 
5.2.2 Připevnění stroje k podlaze haly, bezpečnostní zábrany periferií a/nebo kolejnic systémů pro výměnu 
forem. Ustavení stroje na přiložené stavitelné strojní botičky vč. vyvážení. Je-li třeba kotvení stroje, 
bezpečnostní zábrany nebo periferií do konstrukce haly, provádí vrtání otvorů zákazník. 



5.2.3 Všechny podpěry a rámy pro umístění zásobníků, potrubí, servisních plošin, ocelových rámů, 
plošin pro obsluhu, schody, žebříky, zábradlí, kryty pro stacionární a mobilní komponenty, 
potřebné otvory ve stěnách a stropu. 
5.2.4 Všechny povrchové a podzemní kabely a kabelové kanály, šíny a jejich upevnění. 
5.2.5 Všechny systémy pro klimatizaci, větrání, odsávání, vytápění místností a osvětlení. 
 
5.3 Montáž a uvedení do provozu 

5.3.1 Kontrola dodávky zařízení před započetím vykládky. Eventuální závady musí být potvrzeny dopravcem a 
neprodleně sděleny výrobci. 
5.3.2 Vykládka zařízení a ustavení na místo. Asistence ENGEL při vykládce a stěhování stroje zákazníkem není 
součástí standardního uvedení do provozu. Tato služba podléhá zpoplatněn podle ceníku ENGEL. 
5.3.3 Dohled nad staveništěm a všemi komponenty na místě, jakož i pojištění proti krádeži nebo poškození. 
5.3.4 Ochrana všech složek uložených na staveništi před povětrnostními a klimatickými vlivy 
a mechanickým poškozením. 
5.3.5 Likvidace veškerého odpadu. 
5.3.6 V nabídce ENGEL není zahrnuto technologická optimalizace, zkušební vstřikování do formy a výroba 
vzorků. 
5.3.7 Zajištění vhodných zkušebních bloků nebo nástrojů pro kalibraci uzavírací síly. 

6. Porušení povinnosti spolupráce zákazníkem 
6.1 Povinnosti spolupráce uvedené v tomto dokumentu zajišťují smluvní plnění, bezpečnost a tím i spokojenost 
zákazníka. 
6.2 Jakékoli porušení těchto povinností spolupráce může ovlivnit, zdržet nebo zmařit plnění smlouvy, což může 
způsobit dodatečné náklady. Tyto dodatečné náklady mohou být zákazníkovi následně vyúčtovány. 
6.3 V případě, že je zákazník v prodlení s jakoukoli povinností spolupracovat, vyhrazuje si ENGEL právo 
požadovat řádné plnění závazků zákazníka a pokud tyto závazky zákazník nesplní v přiměřené lhůtě, provést 
požadované práce vlastními silami na riziko a náklady zákazníka, resp. práce provede na náklady zákazníka třetí 
strana. 

 


