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Blisko klienta – niezmienne wyzwanie

Aby wtryskarki były zawsze jak najlepiej przygotowane do pracy i stale dyspozycyjne: różnorodna 
oferta usług ENGEL daje gwarancję konkurencyjnej produkcji w każdej sytuacji. Nie ma znaczenia, 
czy jednostka produkcyjna jest pojedynczą maszyną, czy złożonym zintegrowanym rozwiązaniem 
systemowym. ENGEL umożliwia skorzystanie ze wszystkich rozwiązań optymalizacji, aby jak najle-
piej wykorzystać inwestycję w dłuższej perspektywie. Ponadto oferujemy profesjonalne szkolenia 
dla operatorów maszyn oraz szybką dostawę na całym świecie, a także specjalistyczny montaż 
części zamiennych. Różnego rodzaju  usługi, jak np. umowy serwisowe, e-connect.24 lub everQ, 
zapewniają ponadto najwyższy stopień dyspozycyjności maszyny. Naszym celem jest tylko jedno: 
najlepsza wydajność parku maszynowego spod znaku ENGEL.

560 techników serwisu o najwyższych kwalifikacjach 

55 pracowników infolinii

9 zakładów produkcyjnych

29 oddziałów dystrybucji

60 przedstawicielstw

Know How – podnoszenie kompetencji

ENGEL oferuje Państwu i Państwa pracownikom różno-
rodne możliwości dokształcania zawodowego w ramach 
specjalistycznych szkoleń, zaczynając od ukierunkowa-
nego doradztwa, poprzez indywidualne seminaria i prog- 
ramy szkoleniowe, na sympozjach naukowych kończąc. 
W ten sposób Państwa współpracownicy mogą w każdej chwili 
zdobywać wiedzę u siebie na miejscu albo w jednym z naszych 
centrów szkoleniowych na całym świecie. Nasze szkolenia są 
poza tym  praktyczne i skuteczne. 

Wsparcie – pomagamy na miejscu

Przestój kosztuje: ENGEL zapewnia klientom potrzebne, 
natychmiastowe wsparcie techniczne przez całą dobę. Nasz 
kompetentny zespół serwisowy wspiera  klientów zawsze, gdy 
tego potrzebują: w przypadku wtryskarek ENGEL niezależnie 
od wieku i typu, wszystkich naszych technologii i wszystkich 
wersji układów sterowania.

Upgrade – zainstaluj wartość dodaną

Dobre można zawsze jeszcze poprawić: dzięki rozwiąza-
niom upgrade’owym Państwa jednostkę produkcyjną będzie 
można uzupełnić dodatkową ofertą ENGEL. W ten sposób Pań-
stwa  park maszynowy będzie w przyszłości  bardziej ekono-
miczny, będzie można go wykorzystywać do nowych zastoso-
wań a także będzie można tchnąć w niego nowe życie. Łatwo i 
w sprawdzonej jakości ENGEL.
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Support - pomagamy lokalnie

ENGEL care

specjalistyczny serwis ENGEL z jednego źródła
indywidualne pakiety usług
standardowa na całym świecie lista kontrolna

Zalety

ENGEL care basic
szybka  
kontrola  

bezpieczeństwa

compact
plan  

podstawowy 
przegląd  

prewencyjny

complete 
kompletny plan  
kompleksowej 

ochrony

select
wybierz  

indywidualne 
usługi serwisowe 

ENGEL

Przegląd 
przegląd wizualny maszyny,  
lista kontrolna z 9 grupami kontrolnymi /  
do 33 pojedynczych kategorii

Przegląd bezpieczeństwa 
sprawdzenie i kontrola części  
maszyny związanych z bezpieczeństwem     

Serwis płynów 
kontrola oleju hydraulicznego, 
serwis smarowania, wymiana filtrów

Pomiary i kontrola  
test poprawności pracy, sprawdzenie  
równoległości płyt oraz jednostki wtryskowej

Kalibracja
optymalizacja ogrzewania cylindrów i parametrów 
regulacji PV, kalibracja drogi, ciśnienia i prędkości

specjalne zgłoszenie serwisowe
Zawsze, kiedy potrzebna jest szybka i pomoc: przy każdym specjalnym zgłoszeniu 
serwisowym ENGEL chętnie oferuje wsparcie, zawsze wysokiej jakości. W razie potrzeby 
należy wezwać jednego z naszych świetnie wyszkolonych techników serwisu. Oferujemy na-
sze wsparcie również z zakresu oprogramowania, technologii procesu, budowy maszyn oraz 
programowania robotów. Koszty każdej interwencji są obliczane według nakładów.

Hotline
Do Państwa dyspozycji przez całą dobę: ENGEL Hotline to bezpośrednie połączenie zapew-
niające szybszą pomoc oraz szerszy zakres serwisu i wsparcia. Ta usługa jest dostępna bezpłat-
nie w godzinach pracy. Poprzez ENGEL Hotline można w przypadku problemu skontaktować się 
z naszym specjalistą lub w weekendy i dni świąteczne (z wyjątkiem przerwy bożonarodzeniowej) 
zamówić dostawę części zamiennych z transportem taksówką z ENGEL AUSTRIA. Aby zapewnić 
szybką pomoc na miejscu, wszystkie zapytania na 1. poziomie wsparcia są rozpatrywane lokalnie 
przez nasze własne zespoły serwisowe.

godziny pracy    bezpłatnie przez lokalny zespół serwisowy
poza godzinami pracy i austriackimi  płatne połączenie z Hotline pod nr +43 50620 3333
dniami świątecznymi    350 euro / zdarzenie serwisowe*

24/7 Hotline

ENGEL e-connect.24
Idealna pomoc online bezpośrednio na maszynie: ENGEL e-connect.24 to specjalis- 
tyczna zdalna usługa serwisowa  i pomoc online przez całą dobę, dzięki której można sobie 
szybko poradzić z nieplanowanymi przestojami maszyny.

1 wysłanie zgłoszenia o potrzebnej pomocy
2 powiadomienie dedykowanego wsparcia 1. poziomu
3 dogłębna analiza online
4 ekspresowe usuwanie usterek

Więcej informacji znajduje się w broszurze ENGEL e-connect.24.

Zapewnienie stabilnych, dobrych wyników i optymalnej funkcjonalności: ENGEL care oferuje dopa-
sowany pakiet serwisowy dla każdego wymagania i typu urządzenia. Od zwykłej kontroli bezpieczeń-
stwa po zaawansowane usługi serwisowe – w firmie ENGEL wszystko pochodzi z jednego źród- 
ła, a ENGEL care select jest również indywidualnie dostosowane do danej sytuacji. Na podstawie 
światowych standardów kontroli nasi wykwalifikowani specjaliści ENGEL sprawdzają urządzenia w 
ustalonych z góry odstępach czasowych. W ten sposób unika się nieplanowanych przestojów czy 
serwisowania niepotrzebnego dla danej produkcji. Wszystkie pakiety serwisowe ENGEL care sta-
nowią podstawę naszej inteligentnej ochrony urządzeń ENGEL protect i protect+, czyli oferty usług, 
w której w pierwszych 5 latach wszystkie części zamienne i serwisowanie mają stałą cenę. 
Wybierz preferowane usługi:

* Zgodnie z definicją zdarzenie serwisowe to zgłoszony przez klienta symptom występujący na danym 
urządzeniu. Opłata za wszystkie rozmowy telefoniczne, niezbędne do wyszukania błędu związanego z 
danym symptomem wynosi 350 euro.

Pakiet ENGEL care complete jest dostępny również w przypadku robotów ENGEL.
ENGEL care select: kalibracja możliwa tylko w połączeniu z pomiarem i kontrolą.
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ENGEL relocation service

W zakładzie, w kraju lub poza granicami: transport wtryskarek zawsze jest szczególnym wyz- 
waniem dla zespołów logistyki i montażu. Wysoka złożoność techniczna takiego transportu wy-
maga dużego doświadczenia oraz umiejętności wszechstronnego zarządzania takim projektem. 
Aby w przyszłości ułatwić koordynację demontażu oraz ponownego zmontowania urządzeń lub 
całkowicie wykonać je za Państwa, oferujemy usługi ENGEL relocation. Ta szeroka i elastyczna 
oferta serwisowa pozwala na indywidualną realizację Państwa oczekiwań. Wysoko wykwalifiko-
wani technicy serwisu ENGEL gwarantują, że maszyna również po przetransportowaniu będzie 
spełniać najwyższe standardy ENGEL.

ENGEL oferuje te usługi na całym świecie i dla wszystkich urządzeń ENGEL: w granicach jednego 
kraju transportem zajmuje się lokalna jednostka serwisowa, w przypadku transportu międzynaro-
dowego jest on koordynowany i rozliczany centralnie przez ENGEL AUSTRIA.

ENGEL relocation guide 
Pełna dokumentacja maszyny
Opracowana przez ENGEL instrukcja krok po kroku pozwala technikom użytkownika na samo-
dzielne wykonanie prac związanych z przetransportowaniem.

ENGEL relocation select
Indywidualny pakiet świadczeń dotyczący oferty transportu maszyn
Od zarządzania projektem, przez demontaż i organizację transportu po ponowne uruchomienie: 
ENGEL oferuje pełny zakres świadczeń w zakresie transportu maszyny z punktu A do B. W trakcie 
rozmowy z doradcą serwisowym należy wybrać te świadczenia, przy których potrzebują Państwo 
naszego wsparcia. 

ENGEL relocation complete 
Transport maszyn z pełną obsługą przeprowadzoną przez ENGEL AUSTRIA
Klient mówi kiedy i gdzie – my zajmujemy się resztą: w pakiecie pełnej obsługi ENGEL wykonuje 
wszystkie prace techniczne związane z transportem oraz koordynuje pracę partnerów logistycz-
nych, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo inwestycji oraz spełnia najwyższe wymagania 
techniczne. Nasze wieloletnie doświadczenie to dodatkowe korzyści dla klienta.
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Upgrade - zainstaluj wartość dodaną

Retrofit

Części zamienne
Szybka pomoc w razie potrzeby: mamy dostępne na żądanieczęści zamienne o wartości 
50 mln euro! ENGEL dysponuje 70 sieciowymi centralami logistycznymi na całym świecie, 
które gwarantują zawsze możliwie najszybsze i optymalne kosztowo dostawy. Zawsze na 
czas i – jeśli to konieczne – nawet taksówką lub helikopterem.

Stara maszyna, nowe możliwości produkcyjne. ENGEL Retrofit to praktycznie nieograniczone 
możliwości doposażania jednostki produkcyjnej: czy to w obszarze automatyzacji, czy też 
optymalizacji wydajności albo adaptacji produkcji. Retrofity umożliwiają wydłużenie eksplo-
atacji wtryskarki o dziesiątki lat i doposażenie jej zgodnie z najwyższymi standardami ENGEL.

ENGEL formula 24 zapewnia 24-miesięczną gwarancję* na części zamienne. 
Jedyny warunek: montaż przez jednego z naszych wykwalifikowanych techników działu 
obsługi klienta.
Jakość ENGEL + serwis ENGEL = większa niezawodność.

ENGEL formula 24

* Z wyjątkiem części eksploatacyjnych, jednostki plastyfikującej i szkód spowodowanych ingerencją z zewnątrz.

ENGEL everQ
W ramach ENGEL everQ potwierdzamy wiarygodność danych związanych z pro-
dukcją: jeszcze przed dostawą maszyny do klienta lub w regularnych odstępach czasowych 
w jego zakładzie produkcyjnym. Nasi wykwalifikowani serwisanci mierzą wszystkie istotne 
parametry przy użyciu legalizowanych specjalnych przyrządów, przetwarzają je z wykorzysta-
niem specjalnego oprogramowania i przekazują klientowi wiarygodny certyfikat. Dzięki temu 
mogą Państwo regularnie potwierdzać klientom poprawność swoich danych produkcyjnych, 
zapewniając sobie w efekcie pozycję najlepszego dostawcy, zwłaszcza w przypadku branży 
medycznej i motoryzacyjnej.

Serwisowanie węży
Większe bezpieczeństwo urządzeń dzięki regularnej wymianie węży: ENGEL przep- 
rowadzi cykliczną wymianę węży wysokociśnieniowych (co 6 lat, EN201/2009) oraz gwa-
rantuje specjalny rabat na cały zestaw węży. Po zamontowaniu węży w standardzie OEM 
(złączki zabezpieczone przed wyrwaniem, co najmniej 2 warstwy wkładki z materiału stalowe-
go, współczynnik bezpieczeństwa = 4 × ciśnienie systemowe) następuje fachowe ponowne 
uruchomienie urządzenia wraz z odpowietrzeniem systemu i sprawdzeniem poziomu oleju.

Poświadczone bezpieczeństwo procesu (zgodnie z wymaganiem IATF 16949),
 niższe koszty z racji ograniczenia produkcji braków poprzez  zwiększenie  
bezpieczeństwa procesu i jakości elementów oraz 
krótszy czas zbrojenia dzięki możliwości przesyłania rekordów danych części.

Zalety

Korzyść z everQ dla naszych wtryskarek e-victory wynika z do-
kładnej dokumentacji prawidłowości zapisów produkcyjnych 
już przed dostarczeniem maszyny. Na podstawie takiej kontroli mo-
żemy polegać na dokładności i niezawodności naszych maszyn i bez 
wahania rozpocząć uruchamianie i walidację. W przypadku zaplano-
wanych przeglądów w ramach serwisowania możemy łatwo porównać 
sprzęt i poprzednie wyniki everQ. Gwarantuje to doskonałą informację 
na temat stabilności procesu w odcinkach czasowych”.
Fred Clark, menedżer rozwoju procesów, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Auckland, Nowa Zelandia
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Know-How
zwiększanie kompetencji

Szkolenia

Wyższa jakość produktów, stabilniejsze procesy i zwiększona wydajność produkcyjna przy mak-
symalnej liczbie dobrych detali – ten, kto wie więcej na temat wtryskarki, robota i zależności posz- 
czególnych etapów procesu, może też osiągać lepsze rezultaty swojej produkcji wtryskowej. 
Pomogą w tym Państwu szkolenia ENGEL. Dzięki wyjątkowo obszernej i praktycznej ofercie szko-
leniowej. Obejmują one seminaria i warsztaty specjalne oraz szkolenia certyfikowane, a ponadto 
są dostosowywane do życzeń i wymagań specjalnych firmy.

Dla początkujących i zaawansowanych – szkolenia ENGEL sprawią, że Państwa pra-
cownicy będą gotowi do aktualnych wyzwań związanych z technologią wtryskową.

Doradztwo techniczne

Państwo mają doświadczenie ze swoimi produktami, technologiami i procesami produkcji. 
W połączeniu z naszymi kompetencjami z zakresu wtryskiwania można w przyszłości jeszcze 
lepiej wykorzystać tę wiedzę do zmierzenia się z wyzwaniami. Odkryjcie Państwo swoje ukry-
te możliwości. Pomagamy w uruchomieniu indywidualnego i precyzyjnego procesu zmian. Z 
jednej strony, szybka kontrola całkowicie wystarcza do przeanalizowania ustawień maszyny, 
parametrów obróbki, programowania robotów i procesów. Z drugiej strony, potrzeba długo-
trwałego procesu, aby usprawnić wydajność całości produkcji  lub przenieść najlepsze prak-
tyki z jednego zakładu do innego.

szybka kontrola            analiza            implementacja

Więcej informacji znajduje się w broszurze szkoleń ENGEL.

Więcej informacji znajduje się w broszurze doradztwa 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.


