
insert
Dowiedz się więcej o serii ENGEL insert.



insert_32_insert

W wielu trudnych sytuacjach kluczem do sukce-
su jest praca całego zespołu. Wspólny cel osiąga-
my wówczas dzięki wspólnej pracy całej grupy osób. 
Podobna sytuacja ma miejsce, gdy podczas produkcji 
trzeba połączyć różne materiały. 

1 + 1 = więcej niż 2
W wielu przypadkach części mechaniczne mogą wy-
konywać oczekiwane funkcje i posiadać odpowiednie 
właściwości tylko dzięki inteligentnemu połączeniu 
różnych materiałów, z których są wyprodukowane. 
Warunek: synergia materiałowa musi być właś- 
ciwie zastosowana.

Obtrysk tworzywem sztucznym łączy części meta-
lowe, szklane, komponenty z tworzywa sztucznego, 
moduły elektryczne oraz prefabrykowane elementy, 
tworząc gotowe wyroby o pożądanych cechach pro-
duktowych.

Maszyny wtryskowe ENGEL insert nie tylko wykonują 
tę czynność z maksymalną wydajnością i najwyższym 
poziomem bezpieczeństwa, ale także oferują całą 
gamę korzyści w obszarze ergonomii pracy.
  

Odpowiednia kombinacja. 
  ENGEL insert.
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Ergonomiczna obsługa
Wysokość stołu pozwala na wygodną, ręczną obsługę formy, nie jest wymagany 
żaden podest dla użytkownika.

Wyjątkowa wydajność zużycia energii
Niskie zużycie energii, dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, blokadzie ciśnienia 
zwarcia oraz elektrohydraulicznej pompie o zmiennej wydajności.

Inteligentny napęd serwohydrauliczny ENGEL ecodrive pozwala na osiągnięcie po-
ziomu sprawności energetycznej porównywalnego z maszynami w pełni elektryczny-
mi (ecodrive jest dostępny opcjonalnie w serii insert oraz standardowo w modelach 
e-insert).

Krótszy czas obsługi
Bezpieczeństwo i oszczędność czasu: wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do 
przestrzeni formy, dzięki kurtynie świetlnej. Przesuwanie układu zamykania i wypy-
chacza nie wymaga obsługi oburącz.

Ponadto, korzyścią jest również brak czasu oczekiwania potrzebnego na otwarcie i 
zamknięcie osłony bezpieczeństwa.

Wydajna automatyzacja
Proste i precyzyjne pozycjonowanie oraz utrzymywanie części w gniazdach, dzięki 
poziomej linii podziału.

Wygodna integracja maszyny w złożonych gniazdach produkcyjnych – dostęp do 
części formującej jest możliwy z różnych stron i pod różnymi kątami.

Znaczna oszczędność czasu oraz brak opóźnień, nawet w przypadku złożonych 
operacji zbrojenia i wyjmowania gotowych detali z formy. W maszynach z obro-
towym albo przesuwnym stołem, kolejny krok procesu wtrysku jest wykonywany 
równoległe do obsługi drugiej stacji formującej.

Większa produktywność

Elementy metalowe i z tworzywa sztucznego
Wydajna, niezawodna, ergonomiczna produkcja
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W wielu kombinacjach...

Czy szukasz kompletnego i ekonomicznie uzasadnionego roz-
wiązania dla Twojego procesu, który wymaga zbrojenia formy? 
Takiego, który spełnia Twoje oczekiwania w zakresie produktyw-
ności, precyzji, bezpieczeństwa obsługi, zajmowanej powierzchni 
i zużycia energii? Wtryskarki ENGEL insert są właściwą odpowie-
dzią na te zagadnienia. A różnorodne modele spełnią każde 
oczekiwania.

Niezależnie czy mówimy o hydraulicznej lub elektrycznej, piono-
wej bądź poziomej jednostce wtryskowej; niezależnie czy wybrany 
zostanie stół obrotowy, przesuwny czy pojedyncza stacja stała 
– pełna gama rozwiązań daje właściwą odpowiedź na indywidual-
ne potrzeby w procesie obtrysku zaprasek. Twoja wizja produktu 
końcowego zostanie w pełni zrealizowana: korzystając z pojedyn-
czej maszyny bez opcji automatyzacji,  czy też zamawiając w pełni 
zintegrowaną jednostkę produkcyjną, która obejmuje kilka maszyn 
wraz z robotami linearnymi, robotami przemysłowymi czy innymi 
systemami (takimi jak wizyjna kontrola jakości).

Bogata oferta wtryskarek ENGEL insert to rozwiązanie 
   uwzględniające Państwa indywidualne potrzeby.
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Idealne rozwiązanie. 

ENGEL insert H single rotary shuttle
60H 200H 330H 500H 650H 750H 1050H 1350H 1800H 2050H 2550H

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 60 70 80 70 80

kN US tons

insert H 30 300 40  

insert H 40 400 50  

insert H 60 600 70  

insert H 80 800 90  

insert H 100 1000 110  

insert H 130 1300 150  

insert H 160 1600 180  

insert H 200 2000 230  

insert H 250 2500 280  

insert H 300 3000 340  

insert H 400 4000 450  

ENGEL insert V single rotary shuttle
60V 200V 330V 500V 650V 750V 1050V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60

kN US tons

insert V 35 xs 350 40   

insert V 45 xs 450 50   

insert V 40 400 50   

insert V 60 600 70   

insert V 80 800 90   

insert V 100 1000 110   

insert V 130 1300 150   

insert V 160 1600 180   

insert V 200 2000 220  

insert V 250 2500 270  

ENGEL e-insert V single rotary shuttle
50V 170V 310V 440V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45

kN US tons

e-insert V 40 400 50  

e-insert V 60 600 70  

e-insert V 80 800 90  

e-insert V 100 1000 110  

ENGEL e-insert H single rotary shuttle
50V 170V 310V 440V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45

kN US tons

e-insert H 40 400 50  

e-insert H 60 600 70  

e-insert H 80 800 90  

e-insert H 100 1000 110  
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 Układ zamykania: hydrauliczny, pionowy, zamykanie od góry
 Hydrauliczna, pozioma jednostka wtryskowa
 Wysoka wydajność wtrysku, doskonała stabilność procesu
 Wyjątkowa kontrola nad procesem wtrysku
  Hydraulika EHV  

(opcja: napęd o obniżonym zużyciu energii ENGEL ecodrive)
 Ergonomiczna wysokość stanowiska pracy
 Kurtyna świetlna dla bezpieczeństwa pracy przy formie

ENGEL insert H – z poziomą jednostką wtryskową

 Układ zamykania: hydrauliczny, pionowy, zamykanie od góry
 Hydrauliczna, pionowa jednostka wtryskowa
 Wysoka wydajność wtrysku, doskonała stabilność procesu
 Wyjątkowa kontrola nad procesem wtrysku
  Hydraulika EHV  

(opcja: napęd o obniżonym zużyciu energii ENGEL ecodrive)
 Kompaktowa konstrukcja
 Odpowiednia ergonomicznie wysokość stanowiska pracy
 Kurtyna świetlna dla bezpieczeństwa pracy przy formie

ENGEL insert V – z pionową jednostką wtryskową

insert V pojedynczy insert V obrotowy insert V przesuwny

Stała płyta do mocowania formy ■

Hydrauliczny stół obrotowy ■

Hydrauliczny stół przesuwny ■

Niewielka zajmowana powierzchnia ■ ■ ■

Podwyższone parametry procesu ■ ■ ■

Ruchy równoległe  ■ ■

Szeroki zakres opcji, także 
rozwiązania specjalne (dedykowane)

■ ■ ■

insert V pojedynczy insert V obrotowy insert V przesuwny

Stała płyta do mocowania formy ■

Hydrauliczny stół obrotowy ■

Hydrauliczny stół przesuwny ■

Podwyższone parametry procesu ■ ■ ■

Ruchy równoległe  ■ ■

Szeroki zakres opcji, także rozwiązania 
specjalne (dedykowane)

■ ■ ■

■ Standard
 Opcjonalnie

insert V 
wersja pojedyncza-xs
(xs = bardzo mały)

insert V 
wersja obrotowy-xs
(xs = bardzo mały)

insert V 
wersja przesuwna-xs
(xs = bardzo mały)

Stała płyta do mocowania formy ■

Hydrauliczny stół obrotowy ■

Hydrauliczny stół przesuwny ■

Niewielka zajmowana powierzchnia ■ ■ ■

Standardowe parametry procesu ■ ■ ■

Ruchy równoległe   

Ograniczony wybór opcji ■ ■ ■



insert_1110_insert

 ENGEL e-insert H pojedynczy
 ENGEL e-insert H obrotowy
 ENGEL e-insert H przesuwny

ENGEL e-insert H

napęd hydrauliczny/
ecodrive

napęd elektryczny

Zamykanie/otwieranie formy ■

Stół obrotowy/przesuwny ■

Wyrzutnik ■ 

Wtrysk ■

Plastyfikacja ■

Docisk dyszy ■

                        ■ Standard
        Opcjonalnie

ENGEL e-insert V
 ENGEL e-insert V pojedynczy
 ENGEL e-insert V obrotowy
 ENGEL e-insert V przesuwny
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Elektrycznie, precyzyjnie, 

Elektryka współdziała z hydrauliką. ENGEL e-insert łączy razem to, co 
najlepsze w tych dwóch technologiach: niezrównaną precyzję serwoelek-
trycznie napędzanej jednostki wtryskowej z wydajnością pionowego, hydrau-
licznego układu zamykania.

Efektem końcowym procesu wtrysku są detale najwyższej jakości i precyzji, 
wytworzone przy niezwykle niskim zużyciu energii. Inteligentny napęd ser-
wohydrauliczny ENGEL ecodrive, standardowy w modelach e-insert, przyczy-
nia się do znacznych oszczędności w zakresie konsumpcji energii.

Doskonała stabilność procesu wtryskarki ENGEL e-insert jest zgodna 
z najwyższymi standardami wymaganymi w produkcji części tech-
nicznych.

oszczędnie energetycznie.



insert_1312_insert

Dla większości aplikacji, gdzie stosuje się maszyny 
pionowe, wersja ze stołem obrotowym to najlepszy 
wybór pod względem optymalizacji kosztów: podczas 
czasochłonnego procesu wtrysku i wyjmowania goto-
wych wyprasek z formy, kolejne detale są jednocześ- 
nie wtryskiwane w drugiej dolnej połówce formy. To 
rozwiązanie pozwala na wymierne zwiększenie produk-
tywności, nawet w porównaniu do wtryskarek pozio-
mych.

Kontrola temperatury formy: zalety bezkolum-
nowej jednostki zamykania

Dzięki zastosowaniu bezkolumnowej jednostki zamy-
kania w osi obrotu stołu, we wtryskarkach ENGEL, 
kable elektryczne, przewody z wodą oraz węże hyd- 
rauliczne mogą być doprowadzone do formy z dołu. 
W przypadku wymagających technologicznie aplikacji 
dodatkowe obwody kontroli temperatury formy mogą 
zostać zainstalowane od góry.

Wymagania dotyczące konstrukcji i budowy przestrzeni 
formy mogą się znacznie różnić, zwłaszcza w przypad-
ku wtryskarek pionowych. Dlatego elastyczność specy-
fikacji maszyny, odgrywa znaczenie większą rolę, jeśli 
chodzi o udaną produkcję detali, niż w odniesieniu do 
innych typów maszyn. Lata doświadczeń i pracy nad 
zagadnieniem przestrzeni formy wtryskarek ENGEL in-
sert, dały efekt w postaci wielu zalet i korzyści:

 Odpowiednia ergonomicznie wysokość stanowiska  
 pracy
 Łatwy dostęp dzięki zabezpieczającej kurtynie świetlnej
 Proste programowanie sekwencji procesu (nawet w  
 przypadku więcej niż jednej stacji roboczej) dzięki  
 możliwości kontroli kolejności wykonywanych działań

Dostępne są trzy podstawowe systemy w jednostce za-
mykania:

 obrotowy
 pojedynczy
 przesuwny
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 ENGEL insert rotary | Stół obrotowy

ENGEL insert Stół obrotowy

900 1200 1600 2000

ENGEL insert V 35 rotary-xs 40 US ■

ENGEL insert V 45 rotary-xs 50 US ■

ENGEL insert V 40 rotary 50 US ■

ENGEL insert V 60 rotary 70 US ■

ENGEL insert V 80 rotary 90 US ■ 

ENGEL insert V 100 rotary 110 US ■ 

ENGEL insert V 130 rotary 150 US ■ 

ENGEL insert V 160 rotary 180 US ■ 

ENGEL insert V 200 rotary 230 US ■ 

ENGEL insert V 250 rotary 280 US ■ 

ENGEL insert H 30 rotary 40 US ■

ENGEL insert H 40 rotary 50 US ■

ENGEL insert H 60 rotary 70 US ■

ENGEL insert H 80 rotary 90 US ■

ENGEL insert H 100 rotary 110 US ■

ENGEL insert H 130 rotary 150 US ■ 

ENGEL insert H 160 rotary 180 US ■ 

ENGEL insert H 200 rotary 230 US ■ 

ENGEL insert H 250 rotary 280 US ■ 

ENGEL insert H 300 rotary 340 US ■ 

ENGEL insert H 400 rotary 440 US ■

                                        ■ Standard   Opcjonalnie
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To rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne w sytuacjach, w których 
nie można użyć stołu obrotowego ze względu na konstrukcję i 
specyfikę zaprasek lub gdy uzbrajanie i opróżnianie formy jest 
relatywnie czasochłonne.

ENGEL insert shuttle posiada stół przesuwny ze stacjami robo-
czymi naprzemiennie po lewej i po prawej stronie stacji wtrysko-
wej, dla łatwiejszej obsługi formy. Każde stanowisko jest wypo-
sażone w wypychacz.

ENGEL insert shuttle | Stół przesuwny

Wersja pojedyncza została zaprojektowana specjalnie pod ką-
tem produkcji z użyciem tylko jednej, dolnej części formy. Jed-
ną z głównych zalet jest jej niewielka zajmowana powierzchnia, 
zwłaszcza w przypadku wersji single-xs.

Opisywana wersja nadaje się idealnie do małych partii oraz ob- 
trysku bardzo dużych zaprasek. Jest wyjątkowo przydatna w 
przypadku produkcji części na metalowych taśmach, kolejno od-
dzielanych poza urządzeniem. Bardzo krótki czas zbrojenia oraz 
wyjmowania gotowych detali są możliwe dzięki zintegrowanemu 
z formą zasilaniu taśmowemu.

ENGEL insert single | Dolna płyta stała

Ameryka Północna
W związku z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, wersje urządzeń dla Ameryki Północnej (ENGEL 
insert US) posiadają dwie istotne różnice:

Obszar formy jest zabezpieczony przez kurtynę świet- 
lną. W przypadku nieuprawnionego dostępu do tej czę-
ści urządzenia następuje zatrzymanie wszystkich ru-
chów maszyny. Jako dodatkowa opcja, kurtyna świetl-

na przed obszarem formy może zostać rozszerzona na 
boczne stacje stołu obrotowego.

Ochrona przed nieuprawnionym dostępem do obszaru formy

Zabezpieczenie przed gorącym tworzywem

Wtryskarki z poziomą jednostką wtryskową są wypo-
sażone w wychylną osłonę, która zapewnia optymalną 
ochronę przed wypływającym gorącym tworzywem w 
sytuacji, gdy forma jest otwarta. Użytkownik musi za-
bezpieczyć linię podziału zamkniętych form za pomo-
cą ochronnej pokrywy lub oddzielając je od siebie w 
odpowiedni sposób. Oznacza to, że dodatkowy ekran 

ochronny umieszczony przed formą nie jest potrzebny, 
przy jednoczesnym zachowaniu pełnego dostępu do 
części formującej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dostępny 
jest odpowiedni ekran ochronny umieszczony na ru-
chomej płycie mocującej (regulacja prawna w Ameryce 
Północnej).

Bezpieczna obsługa 

1. Odległość między kurtyną świetlną a przes- 
trzenią formy jest większa. Poza pionowymi fo-
tokomórkami także krótsze elementy poziome są 
zintegrowane, aby lepiej chronić strefę w pobliżu 
formy.

2. Zabezpieczenie przed odpryskami two-
rzywa posiada regulowaną wysokość i jest 
umieszczone na ruchomej płycie mocującej. 
Stosowanie osłony chroni linię podziału przed za-
laniem gorącym tworzywem. Po zamocowaniu for-
my, użytkownik musi wyregulować zabezpieczenie 
w taki sposób, aby linia podziału była odpowiednio 
zabezpieczona, gdy forma będzie zamknięta.
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ENGEL jednostka wtryskowa | Hydrauliczna

Idealna kontrola nad procesem 
wtrysku

Kolejnym atutem hydraulicznych wtryskarek ENGEL 
jest niezawodna kontrola nad procesem wtrysku. W 
porównaniu do konwencjonalnych systemów wtrysku, 
standardowy „system obustronnej kontroli” siłowników 
wtryskowych, wyposażony jest w niezwykle czułe sen-
sory elektroniczne i reaguje natychmiast na zakłócenia 
i nieoczekiwane zmiany w procesie. Opisywane roz-
wiązanie gwarantuje idealną jakość wyprasek i wysoką 
powtarzalność. Ponadto, elektrohydrauliczne pompy o 
zmiennej wydajności, w które jest wyposażona stan-
dardowa seria ENGEL insert, umożliwiają precyzyjną 
kontrolę nad procesem.

Serwozawór, pozwalający na optymalizację pro-
cesu przy bardzo niskich prędkościach wtrysku, 
jest dostępny opcjonalnie (dla napędu ENGEL 
ecodrive jest to funkcja standardowa).

Wysoka wydajność, doskonała stabilność procesu
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Jednostka wtryskowa ENGEL | Elektryczna

Wyjątkowo precyzyjna kontrola nad procesem 
wtrysku

Elektryczne jednostki wtryskowe ENGEL posiadają umiejętność 
łączenia wysokiej precyzji ruchu w trakcie procesu wtrysku oraz 
powtarzalności procesu. Pozwala to znacząco poprawić jakość 
produktów, zwłaszcza tych o niewielkiej grubości ścianki. Bardzo 
wysoka stabilność procesu zapewnia niską liczbę braków, co poz- 
wala na dalsze obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności. 

Wtrysk o wysokiej wydajności: precyzyjnie i 
oszczędnie energetycznie

Im cieńsze ścianki formowanej części, tym bardziej widoczne są 
korzyści płynące z zastosowania jednostek elektrycznych, ale rów-
nież większe wymagania, co do wydajności wtrysku. Jak dotąd, 
wtrysk o wysokiej wydajności był możliwy tylko w przypadku hyd- 
raulicznych akumulatorów, co z kolei skutkowało bardzo dużymi 
stratami energii. Teraz, elektryczne jednostki wtryskowe ENGEL 
e-insert pozwalają na wtrysk o prędkości nawet do 330 mm/s, przy 
różnych poziomach mocy. Dodatkowo, za każdym razem można 
osiągnąć wyjątkową precyzję. 

Jednostka plastyfikująca

Aby optymalnie móc dostosować dany proces uplastyczniania 
do odpowiedniego rodzaju plastyfikacji, oferujemy szeroki zakres 
konfiguracji ślimaków i cylindrów. Montaż cylindra we wtryskarce, 
odbywa się natychmiast za pomocą szybkozłącza. Jednostka plas- 
tyfikująca naciska na formę bez momentu obrotowego, podczas 
gdy wymaganą siłę docisku potrzebną podczas procesu, 
ustawia się na sterowniku.

Gwarancja idealnej jakości detali

Guma | Ślimakowy układ wtryskowy dostosowany do procesu 
przetwarzania gumy.

LIM | Pakiet wyposażenia do przetwarzania płynnego silikonu,  
ślimakowy lub tłokowy układ wtryskowy zależnie od aplikacji.

HTV | Jednostka plastyfikująca i oprogramowanie dla procesu  
przetwórstwa stałego silikonu. Podajnik silikonu dostępny dodatkowo.

HART-PVC | Pakiet wyposażenia i jednostka plastyfikująca do 
przetwórstwa twardego PVC.

duroplast | Jednostka plastyfikująca i oprogramowanie do  
przetwórstwa tworzyw termoutwardzalnych.

ENGEL Moduły technologiczne

Optymalnie dostosowane opcje dodatkowe modeli serii ENGEL insert i ENGEL e-insert: specjalne  
technologie procesowe oraz zastosowania, które determinują również właściwe wyposażenie wtryskarek.
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Energia w centrum uwagi
Napęd serwohydrauliczny ENGEL ecodrive i nie tylko

Jeśli mówimy o oszczędzaniu energii

Oszczędzanie energii równa się: ograniczanie kosztów. Aby mieć pewność, że wtryskarka będzie operowała przy 
jak najniższym zużyciu energii, należy zadbać nie tylko o energooszczędność poszczególnych elementów, takich 
jak pompy hydrauliczne lub ich napędy. Do tego wyzwania należy podejść kompleksowo.

Podstawowy system hydrauliczny musi być przede wszystkim bardzo sprawny energetycznie. Jest to możliwe 
do osiągnięcia dzięki zastosowaniu komponentów napędu, które także cechować będzie niskie zużycie energii.  
W seriach ENGEL insert i e-insert oba opisywane czynniki są idealnie dopasowane.

ENGEL: zawsze na prowadzeniu

Opisywane urządzenia działają w oparciu o założenie, 
które pozwala na bardzo niskie zużycie energii przez 
główny system hydrauliczny. Nasze jednostki napędu 
hydraulicznego od zawsze są wzorem pod względem 
sprawności energetycznej i jakości sterowania. W koń-
cu, ponad 20 lat temu to właśnie ENGEL zastąpił hyd- 
raulikę PQ (wówczas standardową) – nowoczesną, 
energooszczędną hydrauliką EHV.

Napęd ENGEL ecodrive jest kolejnym istotnym krokiem 
w przód dla firmy ENGEL. Technologia ecodrive, łączy 
w sobie zalety hydrauliki i napędów serwoelektrycz-
nych. Jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie jesz-
cze wyższej precyzji sterowania procesem i niezwykłej 
sprawności energetycznej.

Hydrauliczna
pompa o 
zmiennej 
wydajności

Elektryczna
pompa o zmiennej 
wydajności

Pompa o stałej wydaj-
ności + serwomotor

PQ EHV ENGEL ecodrive
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Rozwój technologii napędu hydraulicznego

Pompa o stałej 
wydajności

liczy się całkowita sprawność

Wysoka sprawność podstawowej 
hydrauliki urządzenia

Wysoka sprawność poje-
dynczego napędu hydrau-
licznego i komponentów 
sterujących
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Perfekcyjne połączenie: 
elektryczna jednostka wtryskowa  
i napęd ENGEL ecodrive

W miejscu używanych kiedyś akumulatorów hydrau-
licznych o relatywnie wysokiej konsumpcji energii, 
ENGEL proponuje teraz wysokowydajne, ale jedno-
cześnie energooszczędne elektryczne jednostki wtrys- 
kowe, które pozwalają na wtrysk o prędkości nawet 
do 450 mm/s. Jest to możliwe tylko w połączeniu z 
napędem ecodrive ENGEL. W innym przypadku, straty 
energii spowodowane przez pompy hydrauliczne pra-
cujące jednocześnie bez obciążenia, zmarnowałyby 
energię zaoszczędzoną dzięki elektrycznej jednostce 
wtryskowej.

Brak zużycia energii na 
podtrzymaniu, dzięki systemowi 
„blokady“ ciśnienia

Sprawą oczywistą jest możliwość regulacji i sterowania 
każdego ruchu urządzenia hydraulicznego – wszyst-
kich prędkości i ciśnień. Wymagane ciśnienie jest blo-
kowane przez system hydrauliczny tam, gdzie jest to 
konieczne, a więc na przykład dla siły zwarcia i siły 
docisku dyszy do formy. Pozwala to na zredukowa-
nie energii używanej do podtrzymania tych sił, do zera. 
Wraz ze wzrostem czasu cyklu, oszczędności energii 
wymiernie wzrastają.

ENGEL ecodrive | Inteligentny system hydrauliczny

ENGEL napęd ecodrive oznacza istotne oszczędności energii. W porównaniu do konwencjonalnych maszyn 
hydraulicznych, inteligentny system pozwala klientom na oszczędność rzędu nawet 70%. Jak to możliwe? 
Dzieje się to za sprawą napędu, który pozostaje czynny wyłącznie podczas ruchu. W pozostałych fazach, takich jak 
np.: faza chłodzenia, konsumpcja energii równa się praktycznie zeru. Kiedy jednak maszyna wykonuje ruch, jest on 
niezwykle wydajny, częściowo dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu regulacji ciśnienia.

Kolejną zaletą jest fakt, że system hydrauliczny jest dostępny w maszynie, co czyni napęd ecodrive idealnym dla form 
z komponentami hydraulicznymi, takimi jak napędy rdzeni. Maszyna pracuje bardzo cicho dzięki zastosowaniu ser-
womotoru do napędu pompy, a zapotrzebowanie na wodę chłodzącą zostało istotnie zredukowane – w większości 
przypadków jest ona zupełnie niepotrzebna.

Jak działa napęd ENGEL ecodrive

W wtryskarkach ENGEL insert i ENGEL e-insert, sys-
tem ecodrive składa się z serwomotoru i pompy o stałej 
wydajności (w miejsce ciągle działającego asynchro-
nicznego silnika z pompą o zmiennym wydatku). Spraw-
ność energetyczna wynika z kilku aspektów, a dwóch w 
szczególności.

Brak zaworów sterujących na  
centralnym napędzie, do regulacji  
przepływu i ciśnienia oleju

W konwencjonalnych systemach, zawory sterujące zaw- 
sze prowadzą do utraty energii z powodu różnicy ciś- 
nień. Jednak ENGEL ecodrive reguluje prędkość oraz 
ciśnienie bez tych zaworów. Pozwala to na istotną 
poprawę wydajności.
Prędkość regulowana jest poprzez prędkość obrotową 
pompy o stałej wydajności, bez żadnej dodatkowej stra-
ty ciśnienia czy energii. Opatentowany system regulacji 
ciśnienia ma unikalny charakter: zamiast wykorzystania 
zaworu kontroli ciśnienia, zastosowano tu na nowo 
opracowane algorytmy kontrolne, działające bez- 
pośrednio poprzez prędkość obrotową pompy.

Napęd nie pracuje podczas przestoju 

Gdy nie pracuje, ENGEL ecodrive oszczędza energię 
pochłanianą przez konwencjonalne systemy hydrauliczne 
na biegu jałowym. Niepracująca pompa nie zużywa ener-
gii. Jest to kolejny element koncepcji sprawnego energe-
tycznie urządzenia (np.: system „blokady” ciśnienia).

Napęd ENGEL ecodrive – rewolucyjna koncepcja 
hydrauliki, która pozwala na osiągnięcie następują-
cych korzyści:

 efektywne wykorzystanie energii
  znacznie mniejsze zapotrzebowanie  

na wodę chłodzącą
 bardzo niski poziom hałasu
  idealna do aplikacji w  

strefach typu cleanroom 
  hydraulika dostępna do napędu  

elementów hydraulicznych formy

Opcja standardowa w ENGEL insert, opcja dodatko-
wa w ENGEL e-insert

Pompa o 
stałej 

wydajności

P

U

Serwoste-
rownik

S

U

M
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Oszczędność wody chłodzącej hydraulikę na-
wet do 100%

Napęd ENGEL ecodrive podnosi sprawność energetyczną pop- 
rzez istotną redukcję strat energii, mającą miejsce w przypadku 
konwencjonalnych urządzeń hydraulicznych. 

● Konwencjonalne urządzenia hydrauliczne:
Dostarczona energia elektryczna, która nie została wykorzys- 
tana na potrzeby różnego rodzaju ruchów  w postaci ener-
gii kinetycznej, zamieniona zostaje w  energię cieplną. Więk-
szość tej energii trafia do oleju  hydraulicznego podnosząc 
jego temperaturę, a następnie jest transferowana poprzez 
standardową chłodnicę oleju do zewnętrznego systemu chło-
dzenia. 

● Za wyjątkiem aplikacji szybkobieżnych, napęd ENGEL
ecodrive zmniejsza stratę energii do tego stopnia, że mamy 
do czynienia jedynie z nieznacznym ogrzaniem oleju hydrau-
licznego. Zużycie wody chłodzącej w chłodnicach oleju zre-
dukowane jest do bardzo niskiego poziomu (w wielu przypad-
kach do zera).

„Bezgłośne“ urządzenie

Napęd ENGEL ecodrive działa nie tylko w sposób niezwykle ener-
gooszczędny, ale także i cichy. Z uwagi na brak stale działających 
pomp, szum został tu istotnie zredukowany.

Hydraulika „na pokładzie“

Napęd ENGEL ecodrive spełnia wszelkie wymagania dla wydaj-
nej energetycznie, oszczędzającej przestrzeń produkcji, z hydrau-
licznym napędem rdzenia. Ecodrive zapewnia również dwie, w 
pełni niezależne jednostki napędowe dla synchronicznej pracy 
wypychacza, napędów rdzeni oraz dojazdu dyszy (standard dla 
wersji obrotowej oraz przesuwnej).

Temperatura oleju: wskaźnik efektywności     
      wykorzystania energii

ENGEL integration  
perfekcyjne dopasowanie maszyny i robota

ENGEL CC300 stawia na prostą koncepcję obsługi i ukierunkowaną integrację procesów. In-
teligentna jednostka sterująca w pełni zintegrowana z maszyną, pozwala na prostą jak smartfo-
nem obsługę maszyny i peryferiów takich jak piec na podczerwień, dozownik czy robot przez 
cały proces produkcyjny. Ergonomiczny design, możliwość indywidualnego konfigurowania i no-
woczesna logika obsługi sprawiają, że sterowanie wysoko zintegrowanymi zautomatyzowanymi 
urządzeniami oraz kontrola nad nimi stają się zdecydowanie łatwiejsze, bezpieczniejsze i wygod-
niejsze.

wyższa produktywność
Uruchomienia bez jazdy referencyjnej
perfekcyjnie zsynchronizowane procesy ruchów

intuicyjna obsługa
jednolita, przejrzysta i logiczna obsługa
system informacyjny bez konieczności zmiany ekranów z możliwością personalizacji i wyko-
rzystujący zróżnicowane kolory funkcji określające sterowanie maszyną czy robotem

łatwe ustawianie edytora sekwencji
indywidualne ustawianie poszczególnych sekwencji w edytorze przebiegów, przypisywanie 
zadań i ról użytkownika

możliwość różnego rodzaju obsługi 
bezpośrednie, bezpieczne i płynne sterowanie wszystkimi  ruchami maszyn i robota jednym 
przyciskiem e-move na panelu lub lub za pośrednictwem ergonomicznego i łatwego w ob-
słudze ręcznego sterownika C70. 

większe bezpieczeństwo
perfekcyjne, wspólne zarządzanie danymi pochodzącymi z maszyny i robota 
logowanie kartą z chipem z indywidualną konfiguracją grup użytkowników i zadań

ergonomiczny design
indywidualnie regulowany, funkcjonalny, elegancki i wytrzymały 
na nowo opracowany i uproszczony interfejs użytkownika
ładowanie funkcji indywidualnych panelu po zalogowaniu kartą użytkownika

najlepsza czytelność 
wyświetlacz o doskonałym kontraście w każdych warunkach
oświetlenia i z każdej perspektywy
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Koncentracja na automatyzacji

W wielu przypadkach wtryskarka jest tylko jednym z elementów 
większej, często złożonej, komórki produkcyjnej. Roboty i ele-
menty automatyzacji wykonują szeroki zakres zadań – od uzbro-
jenia formy zapraskami i odbioru detali, przez operacje montażu 
oraz kontroli jakości, aż do pakowania gotowego produktu.
Aspekt efektywności kosztowej zależy zazwyczaj od poprawne-
go podejścia kompleksowego, w mniejszym natomiast stopniu 
zależy od pojedynczych komponentów. Pionowa wtryskarka 
ENGEL insert przynosi istotne korzyści, przy zastosowaniu po-
dejścia kompleksowego, z uwagi na swoją konstrukcję, oferu-
jącą kilka stacji roboczych. 
 
Większa elastyczność

Obszar formy wtryskarki ENGEL insert jest łatwo dostęp-
ny z każdej strony. Robot z łatwością może sięgać do wnętrza 
formy, a zastosowanie kurtyny świetlnej jest możliwe także i w 
przypadku dostępu do formy z boku. Tam, gdzie konieczna jest 
konserwacja formy, operatorzy mają również zapewniony szybki 
i bezpieczny dostęp.

Większa produktywność

Bardzo często włożenie zapraski do formy zajmuje relatywnie 
dużo czasu. W przypadku wtryskarki ENGEL insert, kolejny cykl 
wtrysku nie podlega wtedy zatrzymaniu. Dlatego też w czasie 
obtrysku zapraski, robot jest w stanie umieścić kolejną za- 
praskę w drugiej stacji formy, jak również wyjąć z formy gotowy 
detal bez opóźniania cyklu.
Liczba zautomatyzowanych pionowych wtryskarek stale rośnie, 
co nie dziwi, zważywszy na fakt, że automatyczny proces wtrys- 
ku gwarantuje bezpieczne i właściwe ułożenie części w formie. 
Minimalizuje to przerwy w produkcji, a także liczbę braków.
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60 lat | doświadczenia w produkcji pionowych wtryskarek

ENGEL buduje maszyny pionowe od ponad 60 lat. To ogromne do-
świadczenie, jeśli mówimy o dziedzinie tak zaawansowanych technologicznie 
urządzeń, jakimi są wtryskarki serii ENGEL insert.

Lista klientów firmy ENGEL to wiodący producenci w branży. Koncepcja in-
teligentnego urządzenia pozwala na przewagę w wielu dziedzinach, 
przy produkcji części technicznych, komponentów samochodo-
wych i elektronicznych oraz w przypadku specjalnych zastosowań 
z zakresu inżynierii medycznej. Na całym świecie wielkie globalne firmy, 
jak i innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa stawiają na skuteczność 
wtryskarek ENGEL.
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ENGEL POLSKA Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 50 B | 03-289 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 510 3801 | Fax +48 22 510 3901 | sales.pl@engel.at | www.engelglobal.com

Zawarte w niniejszej broszurze informacje, właściwości produktów i rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny (poglądowy) i nie są wiążące. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian 
technicznych, istnieje również możliwość wystąpienia błędów w druku i w pisowni. Przedruk – również we fragmentach – wymaga wyraźnej zgody ENGEL AUSTRIA GmbH.


