
e-motion
gotowa na prawdziwe wyzwania



Zawsze więcej, zawsze szybciej, zawsze dokładniej, zawsze czyściej!

Krótsze czasy cyklu, wyższa jakość wytwarzanych detali i czyste środowisko produkcyjne. Tego 
właśnie oczekują od Państwa klienci. ENGEL e-motion jest maszyną, która świetnie sprawdzi się 
w dynamicznie zmieniających się warunkach. W pełni elektryczna, wydajna i dostosowana do 
Państwa potrzeb konstrukcja, zapewnia niezmiennie czystą jakość.
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Jednostka zamykania ENGEL e-motion

duża moc, czystość, stabilność, wytrzymałość

 � uszczelniony system kolanowy

 � zamknięty układ smarowania

 � zredukowane tarcie

 � doskonała ochrona formy Jednostka wtryskowa 
ENGEL e-motion

precyzja, szybkość, duża moc, trwałość

 � wysoka stabilność procesu

 � szybkie wprowadzanie nowych ustawień

 � napędy o dużej mocy

 � niskie koszty eksploatacji

 � inteligentny system kontroli siły docisku dyszy

Zawsze najwyższa jakość: w pełni elektryczna i zaawansowana technologicznie wtryskarka  
ENGEL e-motion spełnia najwyższe wymagania. Wszystkie główne ruchy maszyny realizują  
niezależne napędy serwoelektryczne, co pozwala na ruchy równoległe, które zapewniają najwyż-

szą dynamikę produkcji. Sterownik ENGEL szybko i bez zakłóceń reguluje parametry procesu, 
a bezobsługowe serwonapędy AC ze zintegrowanym systemem pomiaru drogi uzupełniają kon-
strukcję, która zapewnia trwałość maszyny.
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uszczelniony system kolanowy

 � wysoka czystość jednostki zamykania

 � minimalne zużycie elementów mechanicznych 

zamknięty system  
chłodzenia i smarowania

 � ciągłe smarowanie

 � zużycie smaru zredukowane o ok. 90% 

 � szybki suchy czas cyklu

trwałe prowadnice liniowe

 � precyzyjne prowadzenie płyty ruchomej

 � zredukowane tarcie

 � energooszczędne wykonywanie ruchów formy

ENGEL autoprotect

 � doskonała ochrona formy

 � wysoka dostępność

 � minimalne zużycie formy

ENGEL e-motion jednostka zamykania
duża moc, czystość, stabilność, wytrzymałość
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Absolutna czystość Twojego zakładu produkcyjnego jest niezbędna - lub przynaj-
mniej niezwykle pożądana. Nowy, uszczelniony system kolanowy sprawia, że otoczenie pro-
dukcyjne spełnia standardy tzw. czystych pomieszczeń. Zamknięte podzespoły jednostki zamy-
kania zapewniają efektywną i energooszczędną produkcję. 

uszczelniony system kolanowy

Żadnych zanieczyszczeń! Opatentowane przez ENGEL uszczelki dają pewność, że wysokiej ja- 
kości tuleje przegubów nie przepuszczą ani kropli oleju. Elementy dozujące dostarczają olej równo-
cześnie do wszystkich punktów smarowania, a ciśnienie oleju jest stale kontrolowane.

zamknięte systemy

Czystość pracy urządzenia ma istotne znaczenie. Zamknięte systemy smarowania układu kolano-
wego oraz wrzeciona zapewniają stale optymalny poziom smarowania czystym olejem. Ponadto 
czujniki określają zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia wrzeciona, co pozwala na istotną re-
dukcję zużycia wody chłodzącej.

minimalne zużycie

Dzięki zamkniętemu systemowi smarowania, wszystkie sworznie są zawsze pokryte odpowiednią 
powłoką oleju smarującego. Powoduje to zmniejszenie tarcia w łożyskach, co minimalizuje zużycie. 
W rezultacie wszystkie główne elementy mogą być dłużej eksploatowane.

niższe koszty eksploatacji

Inwestycja w systemy smarowania o obiegu zamkniętym pozwala znacznie obniżyć koszty eks-
ploatacji maszyn: w porównaniu do standardowych systemów, zużycie smaru można zreduko-
wać nawet o 90%.

niedościgniona wydajność

Szybsze ruchy formy oznaczają krótsze suche cykle - jest to zaleta, która wyróżnia zamknięty obieg 
smarowania układu kolanowego i wrzeciona ruchu zamykania. Dodatkową zaletą tego rozwiązania 
jest także dłuższa żywotność części i możliwość bieżącej kontroli temperatury oleju.
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Czasem warto zerwać z tradycyjnym sposobem myślenia, by móc działać skutecz-
niej. Taką strategię przyjął ENGEL, stawiając na prowadzenie płyt na prowadnicach liniowych,  
a tysiące zadowolonych klientów tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że była to właściwa 
decyzja. Stabilne prowadnice liniowe płyty ruchomej, pozwalają uniknąć tarcia i tym samym, 
zanieczyszczenia obszaru formy. Kolumny służą wyłącznie przenoszeniu siły zwarcia.

czysto i bez zbędnego tarcia
prowadnice liniowe

 �  stabilne prowadzenie płyty ruchomej  

na prowadnicach liniowych, nie na kolumnach

 � brak tarcia  między kolumnami

 � żadnych zanieczyszczeń oleju w obszarze formy

 � dodatkowe prowadzenie dla piętrowych form

precyzyjne ruchy równoległe płyty

 � kontrola parametrów ruchów równoległych płyty
 � stałe i precyzyjne prowadzenie płyt
 � minimalnie zużycie oleju smarującego
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pełna ochrona formy

Bardzo czułe i precyzyjne zabezpieczenie formy, system samouczący i możliwość 
dokładnego ustawienia parametrów. ENGEL e-motion posiada funkcję zabezpieczenia  
formy ENGEL autoprotect, co pozwala na ustawić tolerancję siły zwarcia od 0,1 kN, która jest 
monitorowana przez samouczący system precyzyjnej ochrony formy.

Większe bezpieczeństwo, brak zanieczyszczeń, niższy poziom hałasu i mniejsze 
koszty: to zalety innowacyjnej jednostki zamykania ENGEL e-motion. Nowoczesnej wtryskarki, 
która została wyposażona w przemyślane rozwiązania technologiczne i zaawansowane tech-
nologie.

więcej przestrzeni między kolumnami

Oferowany jako opcja dodatkowa moduł poszerzonej płyty stałej o zwiększonej przestrzeni między 
kolumnami, zwiększa możliwości zastosowania wtryskarki, a tym samym obniża koszty.

elastyczny napęd wyrzutnika

Niezależnie czy potrzebna jest większa moc czy większa prędkość wyrzutnika   
ENGEL e-motion oferuje rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań.  
Wszystkie opisywane systemy mogą zostać wyposażone w bezpośredni napęd, cechujący 
się wyjątkowo niskim poziomem hałasu i produkcją bez zanieczyszczeń.
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Jednostka wtryskowa ENGEL e-motion
precyzja, szybkość, duża moc, trwałość

długa żywotność podzespołów

 � system smarowania w obiegu zamkniętym 

 � oddzielny system chłodzenia oleju jest zbędny

 � wysoka wydajność

 � niskie koszty eksploatacji

inteligentny system kontroli siły nacisku

 � siła rozprowadzana przez dwa symetrycznie ustawione wrzeciona

 � precyzyjnie ustawiana siła nacisku i pozycja dyszy 

 � ruchy równoległe pozwalają skracać czas cyklu

wysoka stabilność procesu

 � pozycja ślimaka jest mierzona przez enkoder serwonapędów

 �  pomiar ciśnienia wtrysku, docisku i przeciwciśnienia  

dokonywany przez czujnik połączony bezpośrednio ze ślimakiem

 � dokładne wyniki dzięki pomiarom poza obszarem dyszy

krótki czas ustawiania maszyny

 � możliwość obrócenia jednostki wtryskowej 

 � pełen dostęp do końcówki ślimaka

 � proste usuwanie zanieczyszczeń ze ślimaka

 � szybka zmiana cylindra

 � inteligentny i szybki system montażu

napęd o dużej mocy

 � wysokie prędkości wtrysku

 � nadzwyczajne przyśpieszenie
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Aby maszyna mogła działać perfekcyjnie, konieczne jest zastosowanie przemyślanych 
i zaawansowanych technologicznie komponentów. Czysta i wydajna jednostka zamykania  
ENGEL e-motion została wyposażona w najszybszą w Europie, w pełni elektryczną jednostkę  
wtryskową. I dzięki temu możemy zaoferować optymalną wydajność dla każdego rodzaju aplikacji.

wysoka wydajność

Oferując odpowiednie wartości przyśpieszenia, jednostka wtryskowa ENGEL e-motion umożliwia 
szybszą produkcję. Można znacznie szybciej osiągnąć nastawioną prędkość i skrócić fazę wy-
pełniania.

stałe smarowanie

Większa żywotność i jednocześnie niższe koszty: doskonała jakość smarowania jednostki wtrys- 
kowej zapewnia smarowanie wrzeciona w kąpieli olejowej. Dzięki temu rozwiązaniu nie potrzeb-
ny jest oddzielny system chłodzenia oleju. System znacznie obniża koszty eksploatacji, gdyż  
wystarczy tylko jedna wymiana oleju w roku.

niższe zużycie energii

Znacznie lepsze osiągi przy kosztach energii niższych nawet o 70%: w pełni elektryczna jednostka  
wtryskowa ENGEL e-motion swój doskonały balans energetyczny zawdzięcza podzespołom  
z wysoką sprawnością energetyczną.

droga wtrysku (przekrój ślimaka) 0,7 x D

pr
ęd
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ść
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try
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u

500 mm/sec.
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cel: większa produktywność



większy obszar formy

Formy do wielobarwnych aplikacji wymagają relatywnie małej siły zwarcia w stosunku do swoje-
go rozmiaru, ponieważ całkowita powierzchnia gniazd jest zazwyczaj mała. Duża powierzchnia 
montażu formy (zwłaszcza w przypadku wersji z poszerzonymi płytami) oferowana przez wtrys- 
karki ENGEL e-motion idealnie spełnia kryteria większej elastyczności zastosowań maszyny.

idealnie skoordynowana technologia

Współpracujemy z Państwem, aby dostosować nasze wtryskarki do indywidualnych potrzeb na-
szych klientów. ENGEL e-motion to idealne rozwiązanie dla aplikacji wielokomponentowych, które 
wykorzystują: stół obrotowy, płytę indeksową lub przenoszenie detali przez robota.

serwoelektryczny stół obrotowy

 � precyzyjny stół obrotowy

 �  automatyczny wybór optymalnej pozycji (powtarzalność +/- 0.1 mm)  

niezależnie od prędkości obrotu oraz wagi formy

 � nie wymaga mechanicznego pozycjonowania

 � automatyczna optymalizacja czasu obrotu

 � automatyczna optymalizacja prędkości

 � automatyczna regulacja przyśpieszenia i prędkości hamowania

Technologia ENGEL combimelt to technologia stworzona do zadań wtrysku wielo-
barwnego. Będąc wiodącym producentem na rynku i pionierem innowacyjnych technologii w 
sektorze, chcemy w pełni wykorzystać zdobyte przez lata doświadczenia i spełnić oczekiwania 
naszych klientów. ENGEL e-motion to spójna wizja zaawansowanego urządzenia, dostosowanego 
do Państwa indywidualnych potrzeb.
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W pełni elektryczna ENGEL e-motion posiada zintegrowane zaawansowane rozwią-
zanie, które pozwalają mu na wspomaganie  ruchów takich elementów jak rdzenie i 
dysze zamykane hydraulicznie - jest to innowacyjna jednostka hydrauliczna wyposażona  w 
technologię napędu ENGEL ecodrive. Jest dostępna zarówno jako osobny moduł jak i w wersji 
zintegrowanej z maszyną. wydajna hydraulika

Inteligentna jednostka hydrauliczna ENGEL pracuje w oparciu o  
jedną prostą zasadę: działa tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Zamiast 
konwencjonalnego asynchronicznego silnika z pompą o zmiennym  
wydatku, rewolucyjny system hydrauliczny korzysta z potężnego  
serwosilnika wyposażonego w pompę stałego wydatku. Główną zaletąa 
takiego rozwiązania jest fakt, iż silnik pracuje wyłącznie w sytuacjach 
kiedy niezbędny jest olej, co pozwala na oszczędność energii.

unikatowa kontrola ciśnienia

Napęd ENGEL ecodrive kontroluje prędkość i ciśnienie w bardzo 
wydajny sposób, przede wszystkim dzięki zmiennej prędkości pompy 
stałego wydatku, zamiast stale pracującego asynchronicznego silnika 
z pompą o zmiennym wydatku. Rezultat: optymalny wzrost wydajności 
przy jednoczesnej oszczędności energii i mocy.

Jednostka hydrauliczna ENGEL
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prosta i intuicyjna obsługa

 � wiedza fachowa nie jest wymagana do programowania pracy urządzenia

 � charakterystyczne ikony przekazują treść w sposób jasny i zrozumiały

 � elastyczna konfiguracja klawiszy

inteligentna komunikacja

 � przyjazne użytkownikowi operacje z użyciem panelu dotykowego

 � wymiana danych poprzez interfejs USB

Sterownik i panel użytkownika zapewniają prostą kontrolę nad złożonymi procesami. 
Zainspirowany nowoczesną elektroniką codziennego użytku, nowy interfejs użytkownika pozwala 
na intuicyjne i przemyślane wprowadzanie danych za pomocą panelu dotykowego. Proste i szyb-
kie programowanie sekwencji cyklu jest możliwe dzięki przejrzystej grafice i cyfrowej klawiaturze. 
Istnieje także możliwość konfiguracji klawiszy pod indywidualne potrzeby produkcji, a zintegrowany 
port USB umożliwia wymianę danych z urządzeniami peryferyjnymi.

proste programowanie

 � wyczerpujący zbiór funkcji

 � aplikacja do tworzenia indywidualnych sekwencji
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zintegrowana automatyzacja

Kompletna jednostka produkcyjna oferowana z jednej ręki. ENGEL oferuje zwarte i zintegrowane 
połączenia robota i wtryskarki w gniazdo produkcyjne, którego zaletami są: minimalna zajmowana 
powierzchnia i wysokość. Robot porusza się w ramach nieznacznie poszerzonych osłon bezpie-
czeństwa, umieszczając wypraski w krótkich ruchach na transporterze taśmowym, tuż obok płyt 
narzędziowych maszyny.

Jednoczesna kontrola urządzenia i robota

Pełna integracja dwóch środowisk sterowania: dzięki kompleksowej ofercie ENGEL, który 
oferuje zarówno wtryskarki jak i roboty, możliwa jest wspólna komunikacja i koordynacja tych urzą-
dzeń za pomocą jednej jednostki sterowania. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymują Państwo:

 � jasne, spójne i ujednolicone działanie urządzenia i robota

 � wspólny system zarządzania danymi

 �  znacznie poprawioną produktywność dzięki  

zsynchronizowanym ruchom wtryskarki i robota

 � interfejs EUROMAP 67 nie jest wymagany

szybkie usuwanie wlewków

Indywidualne ustawienie parametrów zintegrowanego odbieraka wlewków, pozwala na szybkie 
usuwanie wlewków. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można umieścić na tylnej osłonie bezpieczeń-
stwa dodatkową rynnę zsypową dla wlewków. 

zoptymalizowana produkcja

Czy potrzebują Państwo kompletnego rozwiązania z zakresu automatyzacji? Nic prostszego. Ro-
boty ENGEL viper i odbieraki wlewków ER-USP to urządzenia idealnie dopasowane do wtrys- 
karek ENGEL e-motion. Dla prostych operacji, związanych z odbieraniem detali dostępne są 
także kompletne pakiety automatyzacyjne. Dodatkową zaletą jest sterowanie tych urządzeń 
przez sterownik wtryskarki i możliwość zapisu programu robota wraz z programem wtryskarki  
w jednym zbiorze danych.

roboty łatwe w użyciu

Roboty dostępne dla każdego  – zintegrowane z jednostką kontrolną maszyny – sprawdź sam!

Każda, nawet najmniejsza operacja musi być wykonywana z najwyższą starannością, 
aby mieć pewność, że detale, które opuszczają zakład produkcyjny są najwyższej 
jakości.  Oferowane przez ENGEL roboty i elementy automatyzacji tworzą wraz z wtryskarką  
ENGEL e-motion solidną i wysoce wydajną jednostkę produkcyjną dla całego procesu - od wtry-
sku tworzywa i wyjęcia detalu, poprzez montaż i testowanie, aż po pakowanie gotowego produktu.
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ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

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

 US tons kN

ENGEL e-motion 30 TL 35 300

ENGEL e-motion 50 TL 55 500

ENGEL e-motion 80 TL 85 800

ENGEL e-motion 110 120 1 100

ENGEL e-motion 160 180 1 600

ENGEL e-motion 160 WP 180 1 600

ENGEL e-motion 220 240 2 200

ENGEL e-motion 220 WP 240 2 200

ENGEL e-motion 280 310 2 800

ENGEL e-motion 280 WP 310 2 800

ENGEL e-motion 380 420 3 800

ENGEL e-motion 380 WP 420 3 800

ENGEL e-motion 500 550 5 000

ENGEL e-motion 650 720 6 500

W pełni elektryczne,  
dopasowane do potrzeb urządzenia

od 300 kN do 6,500 kN

Niezależnie w jakiej branży Państwo działają, seria ENGEL e-motion oferuje wysoce wydajne 
urządzenia w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.
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ENGEL services
zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni

560 najlepiej wyposażonych techników serwisu

55 pracowników Hotline'u

9 zakładów produkcyjnych

29 oddziałów

60 przedstawicielstw

Wasze cele – nasze wyzwania

Różnorodność usług ENGEL daje Państwu gwarancję konkurencyjności produkcji – 
tak, aby wtryskarki były zawsze w idealnym stanie i w pełni dostępne. Niezależnie 
od tego, czy w danej jednostce produkcyjnej działa pojedyncza wtryskarka, czy wdrożono 
kompleksowe zintegrowane rozwiązanie systemowe. ENGEL umożliwia Państwu korzystanie przez 
cały czas ze wszystkich rozwiązań optymalizacyjnych, co w dłuższej perspektywie czasu, pozwala 
maksymalnie wykorzystać gniazdo produkcyjne. Dodatkowo oferujemy profesjonalne szkolenia dla 
operatorów wtryskarek, a także błyskawiczną dostawę i profesjonalny montaż części zamiennych 
na całym świecie. Różnorodna oferta umów serwisowych gwarantuje Państwu najwyższy poziom 
dostępności wtryskarki. Naszym celem jest: optymalna wydajność parku maszynowego ENGEL. 

Pomoc techniczna – służymy wsparciem na miejscu

 � brak kosztów przestojów

 � serwis techniczny dostępny przez całą dobę na całym świecie

 � fachowa pomoc ze strony zespołu serwisowego ENGEL

 � dla wszystkich wtryskarek ENGEL niezależnie od wieku

 � dla wszystkich technologii ENGEL i wersji sterowników

Upgrade – zainstaluj wartość dodaną

 � dla wszystkich wtryskarek ENGEL

 � profesjonalne rozwiązania modernizujące

 � funkcje uzupełniające i optymalizujące

 � możliwość wykorzystania wtryskarek do całkowicie nowych zastosowań

 � możliwość zwiększenia rentowności wtryskarek

Know-how – podnieś swoje kompetencje

 � wszechstronne podnoszenie kwalifikacji poprzez przekazywanie wiedzy specjalistycznej

 � optymalne wykorzystanie potencjału wtryskarek

 � indywidualne seminaria i programy szkoleniowe dla Państwa i waszych współpracowników

 � imprezy uwzględniające specyfikę tematyki branżowej

 � wydajny, zorientowany na cel, bliski praktyce sposób informowania, uczenia i szkolenia

 �  bezpośrednio u Państwa w zakładzie lub w jednym z 

centrów szkoleniowych ENGEL, działających na całym świecie.
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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.


