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Wyższa jakość produktu, stabilniejsze procesy i 
zwiększona wydajność produkcyjna z maksymalną  
ilością dobrych jakościowo detali. Jeśli Twoi pra-
cownicy dokładnie rozumieją Twoje wtryskarki, 
roboty oraz procesy, osiągasz więcej ze swojej 
produkcji wtryskowej. ENGEL Training wspiera Pań-
stwa w tym zakresie kompleksową i interaktywną, 
szeroką ofertą szkoleniową. Na miejscu lub online, 
w jednym z naszych lokalnych centrów szkolenio-
wych lub przy Twojej maszynie. Na życzenie mo-
żemy również przeprowadzić szkolenie zgodnie z 
Państwa indywidualnymi wymaganiami. Niezależnie 
od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawanso-
wanym użytkownikiem - szkolenia ENGEL pozwo-
lą Tobie i Twoim pracownikom przygotować się na 
przyszłość technologii wtryskowej.

Dzięki szkoleniom ENGEL

Większa wiedza. 
Większa wydajność.
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W naszych centrach szkoleniowych na całym świecie możesz wziąć udział w szkoleniach z 
zakresu formowania wtryskowego - w Twojej okolicy i w Twoim języku. Doświadczeni trene-
rzy oferują Państwu zróżnicowane portfolio szkoleń stacjonarnych z zakresu przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. 

Zmiany demograficzne powodują, że na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjali-
stów. Dzięki ukierunkowanym szkoleniom Twoi pracownicy mogą przygotować się do wy-
zwań związanych z produkcją - z niezbędnym know-how na temat funkcji, obsługi i kon-
serwacji wtryskarek i robotów oraz możliwości optymalizacji.

Nasze szkolenia z zakresu formowania wtryskowego są modułowe, dzięki czemu są od-
powiednie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych oraz ekspertów. W razie 
potrzeby, po egzaminie końcowym wystawiamy dla Państwa uznawany w branży certyfikat. 

Oprócz naszych standardowych szkoleń jest możliwość pracy z uznanymi ekspertami nad 
wybranymi tematami i wyzwaniami w formowaniu wtryskowym. Wspólnie wyjdą Państwo 
poza horyzonty swoich specjalizacji.

Dlaczego szkolenia ENGEL? 
Jesteśmy zawsze blisko Ciebie – 
szkolenia dostępne w Twoim języku

Nasze formy nauczania

Szkolenia stacjonarne
Szkolenie z zakresu formowania wtryskowego w 
Państwa zakładzie lub w naszych centrach szko-
leniowych. Blisko Państwa i w Państwa języku. W 
formacie modułowym z dużym udziałem praktycz-
nym, zoptymalizowanym pod względem informacji 
i w małych grupach. 

Webinary i e-learning
Elastyczna nauka w wirtualnej sali szkoleniowej z 
wykwalifikowanymi trenerami lub z interaktywnymi 
modułami edukacyjnymi, dostępnymi w każdej 
chwili online i do samodzielnej nauki.

Szkolenie hybrydowe
Teoria formowania wtryskowego online i elementy 
praktyczne na maszynie jako szkolenie stacjonar-
ne. W hybrydowym formacie szkolenia, elementy 
online i offline uzupełniają się wzajemnie dla więk-
szej indywidualności.
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Możliwe ścieżki edukacyjne  
dla Twoich pracowników

ENGEL Technologia procesów przetwórczych

Technology plastic basics (TPB) 
Podstawy technologii tworzyw sztucznych do wtrysku
Strona 16

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I TECHNOLOGII PROCESÓW 
PRZETWÓRCZYCH - POZIOM I

ENGEL Utrzymanie ruchu

ENGEL operator maintenance (EOM)
Obsługa wtryskarek ENGEL dla personelu utrzymania ruchu
Strona 12

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL hydraulic 
victory (EHV) 
Systemy hydrauliczne 
wtryskarek ENGEL victory 
dla zaawansowanych 

Strona 14

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL control victory 
(ECV) 
Technika sterowania i 
regulacji dla wtryskarek 
ENGEL victory dla 
zaawansowanych 

Strona 13

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL robotics 
maintenance (ERM) 
Technika sterowania i 
konserwacja robotów 
liniowych ENGEL viper

Strona 15

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL ecodrive 
system (EES)
Systemy 
serwohydrauliczne 
wtryskarek ENGEL dla 
zaawansowanych 

Strona 15

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL electrical 
machine (EEM)
Technika sterowania, 
regulacji i konserwacji  
elektrycznych 
wtryskarek ENGEL dla 
zaawansowanych 

Strona 13

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Systemy hydrauliczne 
wtryskarek ENGEL duo 
dla zaawansowanych 

Strona 14

inject 4.0 i efektywność 
energetyczna

e-connect service operator (ESO) 
Rozwiązania ENGEL e-connect

Strona 19

inject 4.0 i efektywność 
energetyczna

ENGEL energy efficiency (EEE)
Podstawy efektywności energetycznej 
i oszczędności energii w formowaniu 
wtryskowym

Strona 19

Obsługa i technologia procesów przetwórczych Utrzymanie ruchu
inject 4.0 i  

efektywność  
energetyczna

SZKOLENIA

Chętnie Państwu 

doradzimy!

Skontaktuj się z nami na  

Training.PL@engel.at, 

po więcej informacji! 

Chętnie przygotujemy dla 

Państwa indywidualny 

plan szkoleniowy.

ENGEL Obsługa

ENGEL operator basics (EOB) 
Podstawy obsługi wtryskarek ENGEL
Strona 8

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I TECHNOLOGII PROCESÓW 
PRZETWÓRCZYCH - POZIOM II

ENGEL  
Obsługa

ENGEL operator 
advanced (EOA) 
Zaawansowana 
obsługa 
wtryskarek ENGEL

Strona 8

ENGEL  
Obsługa

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB) 
Obsługa robotów 
ENGEL e-pic

Strona 10

ENGEL  
Obsługa

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Podstawy obsługi 
robotów liniowych 
ENGEL viper

Strona 9

ENGEL  
Obsługa

ENGEL articulated 
basics (EAB)
Podstawy 
obsługi robotów 
przegubowych 
ENGEL

Strona 10

ENGEL  
Technologia  
procesów  
przetwórczych

Technology pla-
stic surface (TPS) 
Rozpoznawanie i 
usuwanie błędów 
wtrysku i błędów 
powierzchni

Strona 16

ENGEL  
Technologia  
procesów  
przetwórczych

Technology iQ 
programme (TIQ)
Zastosowanie 
programów 
ENGEL iQ

Strona 17

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I TECHNOLOGII PROCESÓW 
PRZETWÓRCZYCH - POZIOM III

ENGEL  
Obsługa

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
Zaawansowana 
obsługa robotów 
liniowych ENGEL viper 

Strona 9

ENGEL  
Obsługa

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Zaawansowana 
obsługa robotów 
przegubowych ENGEL

Strona 10

ENGEL Technologia  
procesów  
przetwórczych

Technology mould 
proving (TMP)
Systematyczne próby 
formy i wykonanie 
próbnych detali

Strona 17

ENGEL Technologia  
procesów  
przetwórczych

Technology process 
and quality control 
(TPQ) 
Zapewnienie jakości 
podczas formowania 
wtryskowego

Strona 18

ENGEL Technologia  
procesów  
przetwórczych

Technology 
plasticizing 
competence (TPC)
Kompetencje w 
zakresie plastyfikacji

Strona 18

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I TECHNOLOGII PROCESÓW 
PRZETWÓRCZYCH - POZIOM IV

SZKOLENIA Z ZAKRESU  
UTRZYMANIA RUCHU - POZIOM I

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Podstawy systemów 
hydraulicznych wtryskarek 
ENGEL

Pagina 13

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL control basics 
(ECB) 
Podstawy techniki 
sterowania i regulacji 
wtryskarek ENGEL

Strona 13

ENGEL 
Utrzymanie ruchu

ENGEL machine 
maintenance (EMM) 
Konserwacja wtryskarek 
ENGEL

Strona 12

SZKOLENIA Z ZAKRESU  
UTRZYMANIA RUCHU - POZIOM II

SZKOLENIA Z ZAKRESU  
UTRZYMANIA RUCHU - POZIOM III
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ENGEL operator basics (EOB)
Podstawy obsługi wtryskarek ENGEL

Cel szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mie-
li opanowaną obsługę i konfigurację jednostki 
zamykania i jednostki wtryskowej wtryskarek 
ENGEL. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie i 
efektywnie wykonywać prace przezbrojeniowe i 
konfigurować ustawienia produkcyjne uwzględ-
niając sterowane ENGEL. 

Program szkolenia:
• Budowa wtryskarki
• Budowa i działanie układu sterowania maszyny
• Budowa i ustawianie jednostki zamykania
• Budowa i ustawianie jednostki wtryskowej
• Alarmy i meldunki błędów
• Odczytywanie sekwencji maszyn
• Podstawowe informacje o programach iQ 

(automatyczna optymalizacja procesu) 
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Ustawienia  
- Wtryski próbne  
- Symulacja meldunków błędów

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Personel zajmujący się ustawianiem i obsługą maszyn

Wymagania:
Podstawowa znajomość procesu wtrysku, 
szkolenie TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Obsługa wtryskarek ENGEL  
dla zaawansowanych

Cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności uczestników w za-
kresie obsługi wtryskarek ENGEL. Po szkoleniu 
uczestnicy będą w stanie szybko i skutecznie 
ustawiać bardziej złożone sekwencje oraz doko-
nywać optymalizacji produkcji i jakości.

Program szkolenia:
• ENGEL micrograph i microplast
• ENGEL autoprotect
• Dowolnie programowalny przebieg maszyny
• Zdefiniowane przez użytkownika strony ekranu 

i rozszerzona konfiguracja
• Ćwiczenia praktyczne:
 -  Konfigurowanie dowolnie  

programowalnych przebiegów
 -  Obsługa programów w warunkach produkcyjnych

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Zaawansowany personel obsługi - osoby 
zajmujące się ustawianiem i obsługą maszyn, 
technolodzy, technicy wdrożeniowi

Wymagania:
Dobra znajomość procesu formowania 
wtryskowego i obsługi maszyn, szkolenie EOB

Nasze szkolenia w szczegółach
ENGEL Obsługa

ENGEL robotics basics (ERB)
Podstawy obsługi robotów  
liniowych ENGEL viper

Cel szkolenia:
Podstawy obsługi systemów robotów liniowych 
ENGEL viper. Po szkoleniu uczestnicy znają kon-
strukcję mechaniczną, elementy obsługi i mają 
opanowaną konfigurację nastawień i stosowania 
programów standardowych.

Program szkolenia:
• Budowa systemu robotów
• Konfigurowanie przestrzeni roboczej
• Funkcja, obsługa, programy standardowe
• Interpretacja komunikatów o błędach
• Ćwiczenia praktyczne:  

-  Konfigurowanie programów standardowych 
w warunkach produkcyjnych

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Personel zajmujący się ustawianiem  
i obsługą maszyn

Wymagania: 
Podstawowa wiedza o wtryskarkach, 
szkolenie EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Obsługa robotów liniowych ENGEL viper dla 
zaawansowanych

Cel szkolenia:
Zaawansowane umiejętności obsługi systemów 
robotów liniowych ENGEL viper. Po szkoleniu 
uczestnicy będą potrafili edytować sekwencje 
programów systemów robotów ENGEL viper, a 
także szybko i skutecznie zmieniać lub dostoso-
wywać różne przebiegi procesów.

Program szkolenia:
• Konfigurowanie przestrzeni roboczej 
• Podstawy edytora sekwencji
• Objaśnienie sekwencji standardowych ENGEL
• Objaśnienie poleceń dotyczących  

sekwencji ENGEL
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Tworzenie różnych sekwencji programów

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Grupa docelowa:
Zaawansowany personel obsługi - osoby 
zajmujące się ustawianiem i obsługą maszyn, 
technolodzy, technicy wdrożeniowi

Wymagania: 
Dobra znajomość obsługi robotów ENGEL viper, 
szkolenie ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Podstawy obsługi robotów przegubowych 
ENGEL 

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy rozumieją konstrukcję, 
poszczególne układy współrzędnych oraz spo-
sób obsługi sześcioosiowego robota. Częścią 
szkolenia są również korekta pozycji i zmiana se-
kwencji standardowych. Po ustawieniu sekwencji 
jest ona wykonywana krok po kroku. Następnie 
uczestnicy zapoznają się z funkcjami bezpieczeń-
stwa easix.

Program szkolenia:
• Budowa robota
• Rozumienie układów współrzędnych
• Rodzaje ruchów robota w sześciu osiach
• Pomiary i wykorzystanie systemów i narzędzi 

współrzędnych użytkownika
• Kontrola ustawionych pozycji
• Testowanie sekwencji z potwierdzeniem kroku
• Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Personel zajmujący się ustawianiem i obsługą 
maszyn i robotów

Wymagania:
Podstawowa wiedza o wtryskarkach, 
szkolenie EOB

ENGEL articulated advanced (EAA) 
Obsługa robotów przegubowych ENGEL dla 
zaawansowanych 

Cel szkolenia:
Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się ze struk-
turą programu sekwencyjnego oraz obsługą po-
szczególnych poleceń sekwencyjnych. Ponadto, 
bardziej szczegółowo zostaną przeanalizowane 
funkcje bezpieczeństwa easix. Częścią kursu jest 
również konfiguracja obszarów roboczych i ob-
szarów zabronionych. Na podstawie tej wiedzy 
możliwe jest dostosowanie i optymalizacja bar-
dziej złożonych sekwencji. 

Program szkolenia:
• Struktura programu sekwencyjnego
• Edycja programów standardowych
• Tworzenie nowych programów użytkownika
• Wykonywanie ruchów okrężnych
• Funkcje bezpieczeństwa
• Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Zaawansowany personel obsługi, personel 
zajmujący się ustawianiem i obsługą maszyn, 
technolodzy, osoby nadzorujące

Wymagania:
Dobra znajomość programowania 
sekwencyjnego, szkolenie EAB

ENGEL pick & place basics (EPB) 
Obsługa robotów ENGEL e-pic

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy znają układ mechaniczny 
i elementy sterowania oraz są w stanie ustawić i 
używać programów standardowych.

Program szkolenia:
• Budowa systemu robota typu pick & place
• Konfigurowanie obszaru roboczego
• Funkcja, obsługa, programy standardowe
• Objaśnienie standardowych sekwencji ENGEL
• Objaśnienie poleceń sekwencji ENGEL
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Konfiguracja robota e-pic  
- Ustawienia i edycja sekwencji

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Personel zajmujący się ustawianiem i obsługą 
maszyn i robotów

Wymagania:
Dobra znajomość obsługi wtryskarek i robotów
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ENGEL operator maintenance (EOM)
Obsługa wtryskarek ENGEL dla personelu 
utrzymania ruchu

Cel szkolenia:
Uczestnik zrozumie podstawowe sekwencje w 
procesie formowania wtryskowego. Pozna i zrozu-
mie pojęcia techniczne stosowane w inżynierii two-
rzyw sztucznych (ochrona formy, docisk, ciśnienie 
spiętrzania itp.) Będzie w stanie łatwiej ocenić kon-
sekwencje swoich działań. Potrafi zmieniać i kon-
trolować wartości zadane i rzeczywiste w ramach 
poszukiwania zakłóceń. Personel konserwacyjny, 
w porozumieniu z ustawiaczem może samodzielnie 
przeprowadzić pracę na sucho i ruchy ręczne. 

Program szkolenia:
• Podstawowa wiedza z zakresu technologii 

formowania wtryskowego
• Budowa i funkcje wtryskarki
• Proces formowania wtryskowego i jego 

pojęcia techniczne (ochrona formy,  
punkt przełączania itp.)

• Budowa, obsługa i ustawianie sterowania ENGEL
• Praca z obszernymi funkcjami pomocy wtryskarki
• Ćwiczenia praktyczne:  

-  Podstawowa konfiguracja wtryskarki z 
wtryskiem próbnym

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawą 
systemów mechanicznych i elektrycznych

Wymagania:
Brak

ENGEL machine  
maintenance (EMM) 
Konserwacja wtryskarek ENGEL

Cel szkolenia:
Wykonywanie prac prewencyjnych w celu popra-
wy możliwości maszyny. Po szkoleniu uczestnicy 
będą znali mechaniczną konstrukcję wtryskarki, 
regularną konserwację maszyny i urządzeń za-
bezpieczających.

Program szkolenia:
• Konserwacja mechaniczna i hydrauliczna
• Komunikaty o błędach w kontekście 

konserwacji
• Kontrola urządzeń zabezpieczających
• Optymalizacja nagrzewania
• Ćwiczenia praktyczne:  

-  Zadania związane z konserwacją 
mechaniczną i hydrauliczną

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i 
naprawami

Wymagania:
Dobra znajomość obsługi maszyn,  
szkolenie EOM

ENGEL control basics (ECB)
Podstawy techniki sterowania i regulacji  
wtryskarek ENGEL

Cel szkolenia:
Szybkie rozpoznawanie i usuwanie awarii elek-
trycznych. Uczestnik poznaje sterownik i jego 
funkcje oraz sposoby rozwiązywania problemów 
w systemach elektrycznych.

Program szkolenia:
• Czytanie schematu elektrycznego
• Objaśnienie elektrycznych obwodów 

bezpieczeństwa
• Konstrukcja układu sterowania maszyny
• Moduły elektroniczne, narzędzia diagnostyczne
• Komunikaty alarmowe i sposoby ich 

rozwiązywania
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Rozwiązywanie problemów  
- Wymiana komponentów  
- Wczytywanie aktualizacji oprogramowania  
- Kalibracja czujników drogi

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawą 
systemów elektrycznych/elektronicznych

Wymagania:
Dobra praktyczna znajomość elektrotechniki i 
obsługi maszyn, szkolenie EOM

ENGEL control victory (ECV)
Technika sterowania i regulacji dla wtryskarek 
ENGEL victory dla zaawansowanych

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnik będzie znał systemy ste-
rowania i regulacji oraz będzie potrafił kalibrować i 
regulować układy sterowania.

Program szkolenia:
• Funkcje zaworów i pomp
• Regulacja pomp EHV
• Regulacja ogrzewania 
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Regulacja pompy  
- Optymalizacja nagrzewania 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawą 
systemów elektrycznych i elektronicznych

Wymagania:
Dobra praktyczna znajomość elektrotechniki i 
obsługi maszyn, szkolenie ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Technika sterowania, regulacji i konserwacji 
elektrycznych wtryskarek ENGEL dla 
zaawansowanych

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poznają budowę w pełni 
elektrycznej wtryskarki, działanie napędu, czujni-
ków i elektrykę. W celu zwiększenia możliwości 
maszyny, uczestnicy będą potrafili przeprowadzić 
regularne prace konserwacyjne wtryskarek i urzą-
dzeń zabezpieczających.

Program szkolenia:
• Konstrukcja maszyny i układów napędowych
• Funkcja serwonapędu
• Narzędzia serwisowe na potrzeby konserwacji
• Wymiana podzespołów napędowych
• Kalibracja silników i czujników
• Kontrola urządzeń zabezpieczających
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Rozwiązywanie problemów  
- Kalibracja maszyny

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i 
naprawami

Wymagania:
Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i 
obsługi maszyn (CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Podstawy systemów hydraulicznych  
wtryskarek ENGEL

Cel szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu hydrau-
liki i przygotowanie do szkolenia EHV. Po szkole-
niu uczestnicy będą znali funkcje poszczególnych 
systemów hydraulicznych wtryskarek ENGEL.

Program szkolenia:
• Podstawy hydrauliki
• Funkcje poszczególnych elementów systemu 

hydraulicznego
• Ćwiczenia praktyczne:  

-  Zapoznanie się z układem  
hydraulicznym maszyny

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Grupa docelowa: 
Osoby początkujące, pracownicy zajmujący się 
konserwacją i naprawami

Wymagania:
Dobra znajomość obsługi maszyn, szkolenie EOM

ENGEL Utrzymanie ruchu
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Systemy hydrauliczne wtryskarek ENGEL 
victory dla zaawansowanych

Cel szkolenia:
Skuteczne i szybkie rozpoznawanie oraz usu-
wanie problemów hydraulicznych. Po szkoleniu 
uczestnicy będą rozumieć system hydrauliczny i 
jego działanie oraz procedury rozwiązywania pro-
blemów.

Program szkolenia:
• Budowa pomp EHV
• Czytanie schematów instalacji hydraulicznej
• Funkcje komponentów
• Możliwe awarie układu hydraulicznego i 

sposoby ich usuwania
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Rozwiązywanie problemów  
- Kalibracja maszyny

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i 
naprawami

Wymagania:
Dobra praktyczna znajomość elementów 
instalacji hydraulicznej i obsługi maszyn, 
szkolenie EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD) 
Systemy hydrauliczne wtryskarek  
ENGEL duo dla zaawansowanych

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy będą znali budowę wtry-
skarek duo i opanują działanie napędów, czujni-
ków i elektrykę. W celu zwiększenia możliwości 
maszyny, uczestnicy będą potrafili przeprowadzić 
prewencyjne prace konserwacyjne maszyny i 
urządzeń zabezpieczających.

Program szkolenia:
• Budowa układu hydraulicznego maszyny duo
• Funkcje poszczególnych podzespołów 

instalacji hydraulicznej
• Czytanie schematów elektrycznych i 

hydraulicznych
• Narzędzia serwisowe na potrzeby konserwacji
• Kalibracja pomp, zaworów i czujników
• Kontrola urządzeń zabezpieczających
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Rozwiązywanie problemów  
- Kalibracja maszyny

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawami

Wymagania:
Podstawowa wiedza z zakresu techniki 
hydraulicznej, elektrotechniki i obsługi maszyn 
(CC200, CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Systemy serwohydrauliczne wtryskarek 
ENGEL dla zaawansowanych

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy będą znali budowę ser-
womotorycznego napędu pomp wtryskarek hy-
draulicznych oraz opanują działanie napędów, 
czujników i układów elektrycznych. W celu zwięk-
szenia możliwości maszyny uczestnicy będą po-
trafili wykonać prewencyjne prace konserwacyjne 
maszyny i urządzeń zabezpieczających.

Program szkolenia:
• Budowa napędu pompy wtryskarki
• Funkcja podzespołów napędowych
• Czytanie schematów elektrycznych i 

hydraulicznych
• Narzędzia serwisowe na potrzeby konserwacji
• Kalibracja silników, pomp i czujników
• Kontrola urządzeń zabezpieczających
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Rozwiązywanie problemów  
- Kalibracja maszyny

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawami

Wymagania:
Podstawowa wiedza z zakresu techniki 
hydraulicznej, elektrotechniki i obsługi maszyn 
(CC200, CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM) 
Technika sterowania i konserwacja robotów 
liniowych ENGEL viper

Cel szkolenia:
Celem tego szkolenia jest efektywne wykony-
wanie prac konserwacyjnych systemów robotów 
ENGEL viper oraz szybkie rozwiązywanie proble-
mów i usuwanie usterek. Po zakończeniu szko-
lenia uczestnicy będą znali elementy sterowania 
robotem i ich funkcje oraz opanują procedury roz-
wiązywania problemów.

Program szkolenia:
• Budowa robota
• Moduły sterowania, kalibracja napędu
• Ustawienie robota
• Meldunki błędów i rozwiązywanie problemów
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Kontrola i kalibracja  
-  Rozwiązywanie problemów w układzie 

elektrycznym

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Pracownicy zajmujący się konserwacją i 
naprawami

Wymagania:
Dobra praktyczna znajomość elektrotechniki i 
obsługi maszyn, szkolenie ECB



Training_1716_Training

Technology plastic basics (TPB)
Podstawy technologii tworzyw  
sztucznych do wtrysku

Cel szkolenia:
Szkolenie to zapewnia nowicjuszom i osobom 
zmieniającym zawód niezbędne narzędzia do zro-
zumienia procesu wtrysku tworzyw sztucznych. 
Oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w świat tworzyw sztucznych i tech-
nologii wtrysku w ramach ćwiczeń praktycznych, 
aby dokładnie przygotować ich do pracy przy 
produkcji elementów z tworzyw sztucznych.

Program szkolenia:
• Podstawowa wiedza o tworzywach 

sztucznych: produkcja, budowa chemiczna, 
właściwości i zastosowanie

• Budowa i funkcje wtryskarki
• Przebieg procesu - cykle wtrysku i jego etapy
• Podstawy technologii form 
• Wstęp do specjalnych technologii
• Podstawowe informacje o programach iQ 

(automatyczna optymalizacja procesu) 
• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Nowicjusze i osoby zmieniające zawód, które 
rozpoczynają pracę w branży tworzyw sztucznych

Wymagania: Brak

Technology plastic surface (TPS) 
Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i 
błędów powierzchni

Cel szkolenia:
Szkolenie umożliwia uczestnikom rozpoznawanie i 
klasyfikowanie wad detali. Przekazywane są nie-
zbędne narzędzia do korygowania tych wad, po-
prawiając jakość części. Uczestnik poznaje pra-
widłowe procesy i kolejność postępowania oraz 
procedury optymalizacji błędów wtrysku.

Program szkolenia:
• Rozpoznawanie błędów wtrysku  

i błędów powierzchni
• Klasyfikacja wad
• Fizyczne przyczyny powstawania  

błędów i możliwe rozwiązania
• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Doświadczony personel obsługi, pracownicy 
działów kontroli jakości, technolodzy, mistrzowie

Wymagania:
Dobra znajomość tworzyw sztucznych i 
technologii wtrysku, szkolenia TPB i EOB

Technology iQ programme (TIQ)
Zastosowanie programów ENGEL iQ

Cel szkolenia:
Zrozumienie programów ENGEL iQ oraz nauka 
ustawiania i praktycznego wykorzystania tych 
programów. Obejmuje to poznanie podstaw dzia-
łania programów oraz ich obsługi.

Program szkolenia:
• Zasada działania programów iQ weight control, 

iQ clamp control, iQ flow control,  
iQ hold control, iQ melt control i  
iQ process observer 

• Prawidłowa obsługa programów
• Monitorowanie produkcji z użyciem  

programów iQ
• Komunikaty o błędach w związku z 

programami iQ
• Ćwiczenia praktyczne:  

- Ustawianie i kontrola  
- Ograniczenia programów  
- Zmiany warunków procesowych  
- Przykłady prób

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Personel zajmujący się ustawianiem i 
obsługą maszyn, technolodzy

Wymagania:
Znajomość procesu wtrysku, szkolenie EOB

Technology mould proving (TMP)
Systematyczne próby formy i wykonanie 
próbnych detali

Cel szkolenia:
Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z kolejno-
ścią wykonywania prób. Opanują przygotowanie 
formy i maszyny, a także sposób montażu no-
wych form. Ważną częścią szkolenia jest rozruch 
i optymalizacja wypełnienia części formy, jakości 
wypraski i czasu cyklu, oparte na wytycznych 
działu zapewnienia jakości.

Program szkolenia:
• Sekwencje i informacje wstępne do 

wykonania próbnych detali
• Przygotowanie materiałów, form i maszyn
• Optymalny montaż form
• Znalezienie parametrów wtrysku i  

podstawowe ustawienia
• Optymalizacja cyklu i części z uwzględnieniem 

wpływu zmian parametrów na jakość wypraski
• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Zaawansowany personel operacyjny:
Personel zajmujący się optymalizacją procesów 
i kontrolą, technolodzy, inżynierowie procesu, 
konstruktorzy form

Wymagania:
Dobra znajomość technologii tworzyw 
sztucznych i wtrysku; szkolenia EOB, EOA i TPS

ENGEL Technologia procesów przetwórczych 
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Technology process and quality 
control (TPQ)
Zapewnienie jakości podczas  
formowania wtryskowego

Cel szkolenia:
Przekazanie niezbędnych warunków do osiągnię-
cia optymalnego monitorowania jakości podczas 
formowania wtryskowego. Po szkoleniu uczestni-
cy będą w stanie określić ustalone granice spe-
cyfikacji z odpowiednimi parametrami procesu, 
które mają wpływ na cechy jakościowe wypraski. 
Dodatkowo opanują sporządzanie niezbędnej do-
kumentacji za pomocą programów zapewnienia 
jakości oraz będą w stanie zidentyfikować i wyeli-
minować występujące zakłócenia.

Program szkolenia:
• Strategie optymalizacji procesu wtrysku
• Charakterystyka wyprasek, optymalizacja 

maszyny z uwzględnieniem odpowiednich 
parametrów procesu

• Ustawienie charakterystycznych granic za 
pomocą ENGEL micrograph i grafik danych 
procesowych

• Aktywacja monitorowania danych procesowych
• Monitorowanie lepkości za pomocą ENGEL 

microplast
• Dokumentacja produkcji w oparciu o protokół 

danych procesowych ENGEL
• Ćwiczenia praktyczne: 

-  Optymalizacja i monitorowanie jakości 
procesu wtrysku w oparciu o programy 
zapewnienia jakości ENGEL

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Grupa docelowa: 
Mistrzowie, kierownicy produkcji, pracownicy 
zajmujący się optymalizacją procesów, 
technolodzy i pracownicy działu zapewnienia 
jakości

Wymagania:
Dobra znajomość technologii tworzyw 
sztucznych i technologii formowania 
wtryskowego; szkolenia EOB, EOA i TPS

Technology plasticizing  
competence (TPC)
Kompetencje w zakresie plastyfikacji

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnik będzie znał wszystkie 
aspekty uplastyczniania tworzyw termoplastycz-
nych. Szkolenie koncentruje się na możliwościach 
optymalnego wykorzystania jednostki plastyfiku-
jącej z uwzględnieniem specyficznych warunków 
dla produkcji. W szkoleniu uwzględnione są rów-
nież najnowsze technologie i porady, ale także 
działania prewencyjne zapobiegające niepotrzeb-
nym kosztom i zużyciu. Cenne instrukcje dotyczą-
ce ustawień prowadzą do optymalnego wykorzy-
stania Państwa jednostki plastyfikującego.

Program szkolenia:
• Ogólne informacje o tworzywach 

termoplastycznych 
• Prawidłowe ustawienie i optymalizacja 

jednostki plastyfikującej
• Geometria ślimaka, zawory zwrotne,  

dysze i ich prawidłowe zastosowanie
• Cenne wskazówki i wytyczne  

dotyczące ustawień
• Zużycie i zapobieganie nadmiernym  

kosztom konserwacji 
• Konserwacja i czyszczenie komponentów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Grupa docelowa: 
Operatorzy maszyn, ustawiacze, pracownicy 
zajmujący się optymalizacją procesów, 
technolodzy i pracownicy działu zapewnienia 
jakości, kierownicy produkcji, pracownicy działów 
zakupów technicznych, personel utrzymania 
ruchu i serwis

Wymagania:
Dobra znajomość technologii formowania 
wtryskowego, podstawowa znajomość systemu 
sterowania, techniczna znajomość wtryskarek

ENGEL inject 4.0 i efektywność energetyczna

e-connect service operator (ESO)
Rozwiązania ENGEL e-connect

Cel szkolenia:
Poznaj i zastosuj rozwiązania: e-connect, e-con-
nect.24, e-connect.monitor, aby zmaksymalizo-
wać dostępność swojego parku maszynowego 
oraz zredukować czas prac konserwacyjnych jak 
i przestojów.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do portalu klienta e-connect
• Wprowadzenie do usługi zdalnej e-connect.24
• Monitorowanie komponentów maszyny za 

pomocą opcji e-connect.monitor
• Funkcje i obsługa portalu klienta e-connect.24
• Uruchomienie urządzenia EDGE

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Grupa docelowa: 
Ustawiacze, operatorzy maszyn, inżynierowie 
procesu, pracownicy utrzymania ruchu, 
wyspecjalizowani menedżerowie i wszyscy, 
którzy chcieliby uzyskać przegląd 
wymienionych tematów

Wymagania:
Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza, 
znajomość IT mile widziana 

ENGEL energy efficiency (EEE)
Podstawy efektywności energetycznej i 
oszczędności energii w formowaniu wtryskowym

Cel szkolenia:
Podstawowa wiedza na temat efektywności ener-
getycznej i oszczędności energii w procesie for-
mowania wtryskowego. Rozpoznawanie poten-
cjalnych oszczędności przy wsparciu standardo-
wych programów sterowania ENGEL. Prezentacja 
opcjonalnego oprogramowania/produktów.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do zużycia  

energii w procesie wtrysku
• Wprowadzenie do programu ENGEL Ecograph
• Określenie potencjału - optymalizacja cyklu
• Korzystanie z urządzeń w sposób 

zapobiegający skokom zużycia energii
• Prezentacja opcjonalnych produktów ENGEL 

w zakresie efektywności energetycznej

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Grupa docelowa: 
Ustawiacze, osoby wykonujące próby, 
inżynierowie procesu,  technolodzy, kadra 
kierownicza i wszyscy, którzy chcieliby uzyskać 
przegląd wymienionych tematów

Wymagania:
Znajomość procesu formowania wtryskowego i 
obsługi maszyny (ENGEL CC300/200)

NOWOŚĆ 
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Oprócz naszych standardowych szkoleń, macie Państwo możliwość pracy z renomowa-
nymi ekspertami nad wybranymi tematami i wyzwaniami w procesie wtrysku - takimi jak 
redukcja odpadów w formowaniu wtryskowym, optymalizacja czasu przezbrojenia, opty-
malizacja procesów i wiele innych. Wspólnie wyjdziecie poza granice z poszczególnych 
dziedzin. Naszym celem jest dostarczenie Państwa ekspertom bodźców na najwyższym 
poziomie dla nowych pomysłów i wizji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Oferujemy szkolenia, warsztaty i specjalistyczne wydarzenia dotyczące wszystkich aspek-
tów procesu formowania wtryskowego. 

Szczegółowy przegląd aktualnej oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Szkolenia z szerszą perspektywą

Zaproś swojego trenera ENGEL "na żywo" do swojej siedziby w dowolnym momencie.
Idealnie dopasowane szkolenie jako "home game" dla Ciebie: z webinarami ENGEL. Dzięki 
temu mogą Państwo wygodnie uczestniczyć w seminariach i szkoleniach bezpośrednio z 
Państwa siedziby za pośrednictwem Internetu. Państwa pracownik na miejscu jest połączony 
na żywo z trenerem ENGEL w centrum szkoleniowym za pośrednictwem komputera i zesta-
wu słuchawkowego, dzięki czemu może być indywidualnie szkolony we własnym tempie w 
zakresie obsługi wtryskarki i/lub robota. 

Zainwestuj w wysoko wykwalifikowany zespół dzięki webinarom ENGEL i zaoszczędź czas 
oraz koszty podróży.

Szczegółowy opis i rejestracja na stronie www.engelglobal.com/training

Webinary
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Hybrydowe szkolenia z zakresu formowania wtryskowego

Z naszymi szkoleniami hybrydowymi wiedzę teoretyczną uzupełniasz online, a doświadczenie 
praktyczne zdobywasz w naszych centrach szkoleniowych lub przy swojej maszynie. Ozna-
cza to, że nie musisz tracić cennego praktycznego szkolenia na maszynie, ale możesz dopa-
sować swoje postępy w nauce w sposób indywidualny dzięki części online. Hybrydowy for-
mat szkolenia zapewnia większą elastyczność i wspiera Cię czasowo w rozwoju zawodowym.

Nasze kursy e-learningowe dają Państwa pracownikom możliwość uczenia się w sposób 
elastyczny i we własnym tempie. Przykładowo, nasz moduł podstawowy "First steps" ofe-
ruje praktykantom optymalne wprowadzenie w świat przetwórstwa tworzyw sztucznych i 
formowania wtryskowego. W pakiecie uwzględniono również sprawdzanie wiedzy z analizą 
postępów w nauce.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami 
bezpośrednio na e-learning-support@engelglobal.com.

Pakiety e-learningowe
Niezależność w uczeniu się i szkoleniu

Twoje korzyści:

 Maksymalna elastyczność
 Przyjazny dla użytkownika
 Jednolity poziom kompetencji dla wszystkich pracowników
 Więcej motywacji
 Oszczędność kosztów podróży
 Doskonałe zarządzanie wiedzą
 Zwięzła wiedza ENGEL dostępna w każdej chwili

Szczegółowy opis i rejestracja na stronie www.engelglobal.com/training

2005: Nagroda za inicjatywę w dziedzinie kształcenia zawodowego. 
Wyróżnienie dla platformy ENGEL e-trainer przyznane przez fundację Otto-Wolff-Stiftung 
oraz Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) jako jednej z siedmiu 
najbardziej innowacyjnych koncepcji szkoleń.

2007: Międzynarodowa Niemiecka Nagroda Szkoleniowa. 
Złota nagroda za filozofię szkoleń ENGEL od BDVT (Berufsverband Deutscher Verka-
ufsförderer und Trainer e.V. - Profesjonalne Stowarzyszenie Promotorów i Trenerów 
Sprzedaży w Niemczech) w obliczu konkurencji ze strony licznych międzynarodowych 
koncepcji szkoleniowych.

2009 i 2010: ENGEL oferuje certyfikowane szkolenia. 
Wysoki standard szkoleń wypracowany przez lata oraz poziom jakości zostały zweryfi-
kowane przez zewnętrznych audytorów i jednostki certyfikujące w zakresie kształcenia 
dorosłych. Pozytywne wyniki: certyfikacja IBE i CERT w Austrii (2009/10), certyfikacja 
AZWV w Niemczech (2009). . 

Od 2011: Globalne wprowadzenie certyfikacji centrów szkoleniowych ENGEL. 
Wszystkie centra szkoleniowe ENGEL są regularnie audytowane zgodnie z jednolitymi 
standardami jakości.

Szkolenia ENGEL
Nagrodzona koncepcja

w pobliżu,  
dostępne w  
Twoim języku 

>20 certyfikowanych 
centrów szkoleniowych 
na całym świecie
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Koncepcja szkoleń ENGEL
Zorientowana na grupę docelową

Dodatkowe szkolenia produktowe i technologiczne w zakresie formowania wtryskowego 
Foammelt, Multi-component, PAC, Insert oraz Elast/LIM mogą być oferowane na życzenie 
i po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących wymagań.

Grupa docelowa 1 Grupa docelowa 2 Grupa docelowa 3 Grupa docelowa 4

Kierownicy produkcji
Konstruktorzy

Kierownicy 
projektów

Ustawiacze
Operatorzy maszyn

Personel kontroli 
jakości

Technolodzy

Pracownicy 
odpowiedzialni za 

konserwację
Personel utrzymania 

ruchu

Osoby zmieniające 
dział

Personel 
odpowiedzialny za 

obsługę
Pomocnicy 
produkcji

Osoby spoza 
branży

Poziom: podstawowy Poziom: podstawowy Poziom: podstawowy Poziom: podstawowy

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB

Poziom:  
zaawansowany

Poziom:  
zaawansowany

Poziom:  
zaawansowany

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Przegląd możliwych grup docelowych i odpowiednie szkolenia dla każdej z nich.
Nasi doradcy szkoleniowi chętnie służą pomocą i przygotują dla Państwa indywidualny 
program szkoleń.

Podstawowe informacje
Centrum szkoleniowe ENGEL Polska

Zgłoszenia
 online: www.engelglobal.com/training
 email: training.pl@engel.at 

Ze względu na ograniczoną liczbę osób na każdym szkoleniu, prosimy o przesyłanie zgło-
szeń z odpowiednim wyprzedzeniem – najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. 
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie wraz ze wszystkimi niezbędny-
mi informacjami. Płatność należy uregulować w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Zapewniamy
 Kursy prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów
 Materiały szkoleniowe
  Lunch oraz napoje podczas przerw
  Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

Terminy i koszty
 Kalendarz oraz cennik szkoleń znajduje się na naszej stronie internetowej

Rezerwacja hotelu
Podczas potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo informację o hotelach w naszej 
okolicy. Prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji noclegu bezpośrednio w hotelu. 

Rezygnacja
Anulowanie zgłoszenia w terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu jest bezpłatne. 
Zrezygnowanie na tydzień przed rozpoczęciem kursu spowoduje obciążenie Klienta 50% 
kosztami szkolenia. Zamiana uczestników kursu jest zawsze możliwa. 
Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia, odwołania lub wyznaczenia nowego terminu 
dla określonego kursu. Informacje na ten temat zostaną przekazane Klientom z odpowied-
nim wyprzedzeniem. 

Centrum szkoleniowe ENGEL Polska oferuje nowoczesne klimatyzowane sale szkolenio-
we wyposażone w sprzęt multimedialny. Podczas szkoleń prowadzone są ćwiczenia prak-
tyczne na wtryskarkach, bądź na maszynach wirtualnych co sprzyja przyswajaniu wiedzy.

Czas trwania:  codziennie w godz. 8:30 – 16:00
Miejsce szkolenia:  Centrum szkoleniowe ENGEL Polska w Warszawie
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TRENERZY - ENGEL Polska

Centrum szkoleniowe 
ENGEL Polska
ul. Ostródzka 50B
03-289 Warszawa

Szczegóły i rejestracja

Anna Piasecka
Organizacja, zgłoszenia,  
koordynacja szkoleń
Tel. +48 22 510 38 45
training.pl@engel.at

POTWIERDZONY SUKCES NAUCZANIA 

Najwyższy poziom jakości dla trenerów i 
ośrodków szkoleniowych na całym świecie.C

mgr inż. 
Grzegorz Gancarczyk
Trener i Doradca 
Serwisowy CSD

mgr inż. 
Adam Laskowski
Trener i Doradca 
Serwisowy CSD

mgr inż. 
Damian Świderski
Trener i Doradca 
Serwisowy CSD

Więcej informacji na temat 
szkoleń ENGEL



ENGEL POLSKA Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 50 B | 03-289 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 510 3801 | Fax +48 22 510 3901 | training@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.
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