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Doświadczenie i pasja

ENGEL z ogromną pasją i starannością projektuje rozwiązania systemowe do przetwarzania 
płynnego silikonu. W  maszynach ENGEL wykorzystujemy nie tylko doświadczenie zbierane 
przez 40 lat – dzięki zdobyczom najnowszej technologii nasze maszyny można zaadaptować 
do wszystkich zastosowań. 

Nasz cel

Precyzyjnie dopracowane systemowe rozwiązania wtryskowe ENGEL spełniają rosnące ocze-
kiwania klientów nawet w najdrobniejszych szczegółach. Nasza firma koncentruje się na wydaj-
ności i wszechstronnych obszarach zastosowań. ENGEL jako dostawca kompletnych syste-
mów gwarantuje, że wszystkie komponenty, takie jak maszyny, narzędzia, roboty, przenośniki, 
urządzenia peryferyjne, technologie przetwarzania czy szkolenia i części zamienne, są nieza-
wodne i perfekcyjnie do siebie pasują.

Rozwiązania pod klucz: przemyślane do końca

ENGEL towarzyszy swoim klientom w całym procesie projektowania i  realizacji; dba również 
o to, aby całość była skoordynowana i wydajna – od początku do końca. Od wizji aż po skoń-
czony produkt.
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Typy i rodzaje maszyn oraz 
komponenty LIM
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Bezkolumnowo i elastycznie 
Bezkolumnowa jednostka zamykania stanowi trzon modułowych maszyn ENGEL victory. 
Dzięki swobodnemu dostępowi do jednostki zamykania możliwa jest wymiana formy w bar-
dzo krótkim czasie, a także szybki i pozbawiony przeszkód dostęp do robotów. Duże formy 
w najmniejszej możliwej maszynie dzięki zwiększonej ilości przestrzeni pozbawionej kolumn. 
Zastosowane rozwiązania mają ogromy wpływ na elastyczność, efektywność i opłacalność – 
potwierdza to ponad 65 000 wydajnych urządzeń bezkolumnowych na całym świecie.

Automatycznie
ENGEL dostarcza skomplikowane gniazda produkcyjne i  współpracuje z  renomowanymi 
ekspertami z dziedziny automatyzacji, aby zadowolić swoich klientów. Zadanie to często uła-
twiają roboty i komponenty do automatyzacji. Dzięki nim np. wkładanie i wyjmowanie detali 
z formy wtryskowej, operacje montażowe i kontrolne, pakowanie gotowych produktów oraz 
wiele innych złożonych zadań może się odbywać automatycznie. 

Energooszczędność: zawsze krok przed innymi 
ENGEL jest liderem technologicznym w  zakresie produkcji energooszczędnych maszyn 
i systemów. Technologiczna integracja rozwiązania ENGEL ecodrive wiedzie prym w bran-
ży. Serwomotory ecodrive pozwalają na jeszcze większą oszczędność energii, zwłaszcza 
w przypadku długich czasów cykli typowych dla zastosowań LIM. 

Perfekcyjne dozowanie
ENGEL oferuje wszystkie dostępne na rynku pompy i systemy dozujące, dlatego jest najle-
piej przygotowana do sróżnych zastosowań.

Technologia w ruchu
Za pomocą hydrauliki, elektryki, w poziomie lub w pionie: technologia LIM w połączeniu z do-
wolną serią maszyn ENGEL umożliwia uzyskanie elastycznej i wydajnej jednostki produkcyjnej. 
Przykładowo seria ENGEL victory dzięki bezkolumnowej jednostce zamykania oraz opatento-
wanemu rozwiązaniu Force-Divider gwarantuje idealny, równomierny rozkład siły zamykania.

Prawidłowa mieszanka
Portfolio produktów ENGEL składa się z elastycznych systemów do produkcji najróżniejszych 
artykułów – od elementów silikonowych w skali mikro przez zastosowania wielokomponentowe 
(połączenie termoplast/  ciekły silikon) aż po komponenty o dużej objętości (izolatory). Wszys- 
tkie nasze produkty są dostępne w niespotykanej ilość kombinacji i wersji. 

Typowy ENGEL 
Maszyny ENGEL są dostępne w wersji poziomej i pionowej, hybrydowej, z napędem hydrau-
licznym lub całkowicie elektrycznym, są wyposażone w precyzyjne systemy mieszania i dozo-
wania. W związku z tym technologia LIM znajduje zastosowanie we wszystkich typach maszyn 
ENGEL.
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Wtryskarka tłokowa (FIFO) LIM

.../28–45 .../60–80 .../90–120 .../130–150

Jednostka wtryskowa1)

ENGEL LIM 100 K /… 30 30 30

ENGEL LIM 100 K /… 40 40 40

ENGEL LIM 100 K /… 45

1) Dostępne średnice tłoków (w mm) do agregatów wtryskowych – na zamówienie

Ślimakowa i tłokowa (FIFO) 
jednostka wtryskowa LIM

ENGEL LIM

.../30–50 .../60–80 .../90–120 .../140–160 .../180–220 .../260–300

Jednostka wtryskowa1)

ENGEL LIM 50/… 12/15/18 12/15/18

ENGEL LIM 60/… 15/18/20 15/18/20

ENGEL LIM 200/… 25/30/35 25/30/35

ENGEL LIM 330/… 30/35/40 30/35/40

ENGEL LIM 500/… 35/40/45 35/40/45 35/40/45

ENGEL LIM 650/… 40/45/50 40/45/50 40/45/50

ENGEL LIM 750/… 45/50/55 45/50/55 45/50/55

ENGEL LIM 1050/… 50/55/60 50/55/60

1) Dostępne średnice ślimaka (w mm) do agregatów wtryskowych

Wtryskarka LIM z podwójnym tłokiem

.../100 .../160 .../260 .../400 .../600

Jednostka wtryskowa1)

ENGEL LIM 1000 D /… 2 × 57 2 × 57

ENGEL LIM 3000 D /… 2 × 70 2 × 70 2 × 70 2 × 70

ENGEL LIM 6000 D /… 2 × 100 2 × 100 2 × 100

1) Dostępne średnice tłoków (w mm) do agregatów wtryskowych – na zamówienie
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Dopasowane do zastosowań

Z uwagi na dużą różnorodność ciekłych silikonów LSR, agregaty wtryskowe ENGEL muszą 
mieć także różną konstrukcję. W związku z  tym jednostki wtryskowe ślimakowe lub tłokowe 
stanowią lepszy wybór w zależności od zastosowania. 

Pomysłowe zawory zwrotne ślimaka w przypadku obu systemów umożliwiają szybkie zamyka-
nie z dużą dokładnością. Resztę zadania realizuje precyzyjny system dozowana, który gwaran-
tuje idealnie powtarzalną dokładność masy wtrysku.

Ślimakowa jednostka wtryskowa dzięki możliwości różnorodnych zastosowań najlepiej spraw-
dziła się w przypadku silikonu standardowego oraz ciekłego LSR o dużej lepkości, a  także 
w przypadku małej i bardzo małej masy wtrysku. 

Tłokowa jednostka wtryskowa umożliwia obróbkę wysokoreaktywnych i wysokonasyconych 
(powodujących duże zużycie) typów LSR. Wynikiem tego jest znaczne wydłużenie trwałości.

Suma wszystkich elementów
Komponenty ENGEL w łatwy sposób tworzą system i z łatwością wykraczają poza dany obszar 
zastosowań.

Sterowanie i kontrola jakości
Na potrzeby kontroli jakości wtrysku ENGEL oferuje opcjonalnie różnorodne moduły. Indywidu-
alna konfiguracja procesów i kompleksowa prezentacja graficzna ułatwiają obsługę maszyny. 
Dzięki kontroli jakości możliwe jest także tworzenie protokołów oraz analiza statystyczna. Odpo-
wiednie czujniki (czujniki ciśnienia) zapewniają ciągłą kontrolę podawania materiału.

Maksymalna produktywność
Dzięki bezkolumnowej budowie możliwe jest jednoczesne wykorzystanie wieloosiowych robo-
tów do wyjmowania i wkładania, a także stosowanie różnorodnych szczotek i przyrządów do 
wyjmowania z formy.
Zalety: krótsze czasy cyklów oraz mniejsze zużycie energii. 

Zorientowani na wynik
ENGEL dostarcza rozwiązania dla małych i dużych elementów silikonowych oraz jest pionierem 
w zakresie wtrysku wielokolorowego. Dostosowane do potrzeb klientów systemy LIM zostały 
zaprojektowane do przetwarzania silikonów płynnych oraz elementów wielokomponentowych. 

Systemowe kompetencje i serwis
ENGEL jest dostawcą systemów – dysponuje robotami do transportu, komponentami do au-
tomatyzacji, własnym zapleczem projektantów i menedżerów projektu; utrzymuje też stałe kon-
takty z licznymi renomowanymi specjalistami oraz producentami form.
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