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Z nową wtryskarką duo tech ENGEL przedstawia  

nową ofertę dużych maszyn na K 2022. 

Więcej miejsca na formę przy tej samej 

powierzchni posadowienia 

 

Schwertberg/Austria – październik 2022 

Na targach K 2022 duże, dwupłytowe maszyny z rodziny produktów ENGEL 

prezentują jeszcze większą elastyczność i efektywność. Nowa duo tech, przy 

takiej samej powierzchni posadowienia obsługuje większe formy, a dzięki 

skróceniu czasu suchego cyklu i większej mocy, osiąga większą 

produktywność.  

 

„Dla każdego zastosowania jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednio dopasowaną 

wtryskarkę”, podkreśla Gerhard Dimmler, CTO grupy ENGEL na początku największych na 

świecie targów tworzyw sztucznych w Düsseldorfie. „Dzięki temu wspieramy naszych 

klientów, by produkowali ekonomicznie, energooszczędnie i w sposób zrównoważony. 

Poprzez rozwój maszyn dwupłytowych konsekwentnie podążamy skuteczną drogą 

rozwiązań ENGEL zoptymalizowanych dla konkretnych zastosowań”. 

Nowa seria duo tech obejmuje 35 wielkości konstrukcji o zakresach siły zwarcia od 3500 do 

55 000 kN. W ten sposób ENGEL rozszerzył swoją ofertę dużych maszyn o dwa wielkości. 

W porównaniu do dotychczasowej serii duo wielkości siły zwarcia przydzielono ponownie 

i rozszerzono je o dalsze wersje WP (wide plate).  

Już w wersji standardowej przestrzeń do zabudowy formy w nowej duo tech zapewnia więcej 

miejsca. Oznacza to, że można mocować większe formy. Użytkownik korzysta ze 

stosunkowo niskich kosztów inwestycji i niewielkiego zużycia energii. Większe możliwości 

przestrzenne wynikają przede wszystkim z opracowanej zupełnie na nowo jednostki 

zamykania. Powierzchnia ustawienia maszyn duo tech, w porównaniu do poprzednich 

modeli, pozostaje niezmiennie kompaktowa. Dzięki konstrukcji dwupłytowej duże maszyny 

ENGEL od zawsze są bardzo krótkie i zapewniają wysoką produktywność z powierzchni. 

Często w hali produkcyjnej można zmieścić dodatkową maszynę duo. 
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Więcej produktywności dzięki poprawie ergonomii i wydajności 

Już w wersji standardowej duo tech wszystkie przyłącza zasilania mediami umieszczone są 

na położonej blisko formy płycie mediów w sposób przejrzysty i łatwo dostępny. Pozwala to 

przyspieszyć zbrojenie i zwiększyć produktywność.  

Po stronie wtryskowej nowa duo tech wykazuje jeszcze lepsze cechy wydajności. Zarówno 

wydajność wtryskiwania, jak i plastyfikacji zwiększono nawet o 25 procent. Dzięki temu, na 

stosunkowo małych modelach duo tech można stosować dłuższe drogi przepływu.  

Dodatkowa zaleta: Najszybsze wtryskarki dwupłytowe na rynku stały się teraz jeszcze 

szybsze. Odpowiednio do wielkości konstrukcyjnej czas suchego cyklu można było 

ograniczyć o kolejne dziesiętne sekundy (od 1 do 4). Oznacza to ograniczenie 

charakterystycznego zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji niższe koszty produkcji.  

 

Optymalnie dostosowana duża maszyna do każdego zastosowania 

Zwiedzający K 2022 mogą na żywo, w Düsseldorfie przekonać się o nowej klasie wydajności 

dużych maszyn ENGEL. Na stoisku targowym ENGEL wtryskarka ENGEL duo 1000 tech 

o sile zwarcia 10 000 kN będzie produkować wymagające elementy dla branży 

motoryzacyjnej metodą wtryskiwania piany foammelt.  

Łącznie cała oferta maszyn dużych grupy przedsiębiorstw ENGEL obejmuje sześć serii 

konstrukcyjnych: 

• Nowa duo tech z szeroką gamą opcji do elastycznej produkcji dużych elementów 

z tworzyw sztucznych, 

• Wtryskarki duo combi do wielokomponentowego formowania wtryskowego, 

• Maszyny duo speed do szybkich zastosowań opakowaniowych, 

• Maszyny e-duo z elektrycznymi agregatami wtryskowymi do wysokich wymagań 

w zakresie precyzji, 

• Pionowe modele v-duo, zaprojektowane specjalnie do zastosowania w branży 

kompozytów oraz 

• duże maszyny t-win drugiej marki ENGEL WINTEC do klasycznego wtryskiwania 

jednokomponentowego, dostępne aktualnie na całym świecie. 
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Większa elastyczność i wydajność na małej powierzchni. Nowa wtryskarka ENGEL duo tech sprawia, 

że produkcja dużych elementów z tworzyw sztucznych jest jeszcze bardziej ekonomiczna.  

Zdjęcie: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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