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ENGEL na Plast India 2023 

Duże możliwości i energooszczędność  

przy niskich kosztach 
 

Schwertberg/Austria – grudzień 2022 

Całkowicie elektryczne wtryskarki łączą najwyższą precyzję z niskim zużyciem 

energii. Na targach Plast India 2023, odbywających się od 1 do 5 lutego w 

Delhi, w Indiach, producent wtryskarek i dostawca rozwiązań systemowych 

ENGEL pokaże, jak w opłacalny sposób można wykorzystać zalety w pełni 

elektrycznych wtryskarek.  

 

Produkując zamknięcia flip top w 32-krotnej formie na wtryskarce e-mac 1340/280 ENGEL 

demonstruje obrazowo na swoim stoisku targowym bardzo duży potencjał całkowicie 

elektrycznych wtryskarek. Zamknięcia flip top znajdują wszechstronne zastosowanie w 

branży kosmetycznej i spożywczej, np. w szamponach, żelach pod prysznic, occie 

spożywczym, czy ketchupie. Aby butelki i tubki w dłuższym okresie i przy częstym 

użytkowaniu zamykały się bezpiecznie, produkcja zamknięć musi cechować się bardzo 

wysokimi wymaganiami w zakresie precyzji wyjmowania z formy. Decydujące znaczenie ma 

zarówno precyzyjne wtryskiwanie, jak i stałe ruchy płyt mocujących przy otwieraniu 

i zamykaniu. Dlatego w tym segmencie całkowicie elektryczne wtryskarki są często 

pierwszym wyborem. Jednocześnie - zwłaszcza w branży opakowań - ekonomia ma 

kluczowe znaczenie.  

Całkowicie elektryczna wtryskarka e-mac, którą ENGEL ma w ofercie, łączy przy relatywnie 

niskich kosztach inwestycyjnych wysoką wydajność i efektywność energetyczną 

z kompaktowym designem. Jest skrojona do średniego segmentu wydajności z czasami 

cyklu od ok. czterech sekund.  

 

Dla maksymalnej efektywności całkowitej 

Wszystkie ruchy maszyny ENGEL e-mac – także ruch dysz i wyrzutnika – są wykonywane 

przez napędy serwoelektryczne. Dzięki temu wtryskarka osiąga bardzo wysoką sprawność. 

mailto:sales@engel.at


 

  

 

Informacja | dla prasy 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | Tel.: +43 (0)50 620 0 | Faks: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

2 

W razie potrzeby, bez zajmowania dodatkowego miejsca, można zamontować agregat 

serwohydrauliczny w ramie maszyny.  

Agregat wtryskowy ENGEL e-mac został przeprojektowany od podstaw z naciskiem na 

jeszcze większą dynamikę. Jest dostępny w trzech klasach wydajności, by móc dopasować 

maszynę idealnie do stawianych przed nią wymagań w sensie maksymalnych możliwości jej 

wykorzystania.  

Wśród całkowicie elektrycznych wtryskarek dostępnych na rynku, cała seria maszyn e-mac 

nowej generacji w swoim segmencie wydajności zalicza się do najbardziej kompaktowych na 

świecie. Dzięki zoptymalizowanej geometrii zaworu kolanowego, maszyny są krótsze niż ich 

dotychczasowe wersje, bez zmniejszenia skoku otwarcia. Zapewnia to wysoką 

produktywność w przeliczeniu na powierzchnię, która w wielu zakładach jest coraz 

ważniejszym wskaźnikiem efektywności.  

 

Inteligentne systemy asystenckie poprawiają stałość procesu 

Wtryskarki serii e-mac oferują dużą elastyczność pod kątem integracji inteligentnych 

systemów asystenckich. Obok precyzyjnych osi elektrycznych, systemy iQ od ENGEL 

zwiększają stabilność procesu i jakość produktu, dbając z cyklu na cykl o optymalne 

ustawienia procesowe.  

Na przykład inteligentny system asystencki iQ weight control analizuje w trakcie wtrysku 

przebieg ciśnienia i porównuje zmierzone wartości z cyklem referencyjnym. Profil wtrysku, 

punkt przełączenia oraz profil docisku w każdym wtrysku są dopasowywane do aktualnych 

warunków, dzięki czemu objętość wtrysku jest utrzymywana na stałym poziomie przez cały 

czas produkcji. W ten sposób uzyskuje się stale wysoką jakość produktu. Przekłada się to na 

proaktywną eliminację odpadów i oszczędność surowca i energii. 

Szczególnie widoczny jest ten potencjał przy przetwarzaniu recyklatów, które standardowo 

podlegają większym wahaniom partii niż nowy materiał. Inteligentne systemy asystenckie 

aktywnie wspierają przy tym gospodarkę obiegu zamkniętego. Inteligentne systemy 

asystenckie pozwalają zastosować uzdatnione odpady z tworzyw sztucznych również przy 

cenniejszych zastosowaniach.  
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Wprzypadku aplikacji wtrysku precyzyjnego, o czasach cyklu powyżej czterech sekund e-

mac jest często najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem spośród wszystkich całkowicie 

elektrycznych wtryskarek, o najlepszej efektywności całkowitej. Poza branżą opakowań 

wtryskarki e-mac wykorzystywane są między innymi w procesach wtrysku technicznego 

w branży teletronicznej oraz w technice medycznej.  

 

Lokalni partnerzy skracają time to market 

Firma ENGEL, założona w 1945 roku, z biegiem lat konsekwentnie rozwijała swój potencjał 

producenta wtryskarek, by stać się ekspertem systemowym. To rodzinne przedsiębiorstwo 

dostarcza z jednego źródła gotowe jednostki produkcyjne do wymagających zastosowań na 

całym świecie, obejmujące wtryskarki i układy automatyzacji, a także technologie procesowe 

i przemysłu 4.0. Obok wtryskarek, z własnych projektów i produkcji pochodzą też różne typy 

robotów, technologie procesowe i rozwiązania cyfrowe. Inne systemy ENGEL integruje we 

współpracy z firmami partnerskimi. W związku z tym ENGEL stworzył sieć partnerów na 

całym świecie.  

Na Plast India ENGEL na potrzeby systemów peryferyjnych współpracuje z Piovan. 

Podobnie, jak w przypadku ENGEL, obecność Piovan w Indiach jest znacząca. 32-krotna 

forma do produkcji zamknięć flip top dostarczana jest przez Vasantha z siedzibą w indyjskim 

Hyderabadzie. Na całym świecie klienci ENGEL korzystają ze ścisłej współpracy z lokalnymi 

partnerami. Regionalne sieci oznaczają krótkie dystanse, szybszy time to market i bardziej 

atrakcyjne ceny zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań.  

 

ENGEL na Plast India 2023, hala 7, stoisko FP-F-01 
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Całkowicie elektryczne wtryskarki e-mac wyciągają maksimum. Łączą 
w sobie minimalne zużycie energii z maksymalną precyzją 
i produktywnością z powierzchni. 

 

 

iQ weight control kompensuje odchylenia procesu – jeszcze zanim 
powstanie wadliwy detal. Na stoisku targowym ENGEL widoczny jest 
ogromny potencjał cyfryzacji dla większej efektywności i jakości.  

Zdjęcia: ENGEL 
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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: 
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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