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Stabilność – nawet w niepewnych czasach

Jeszcze nigdy nasz edytorial nie powstawał w tak niezwykłych okolicznoś- 
ciach, jak tym razem. Nowy, szalejący na całym świecie wirus stawia przed 
nami duże wyzwania i każe zastanowić się nad niepewną przyszłością. 
Wiele pytań nasuwa się w tych niepewnych okolicznościach – u Państwa, 
w ENGEL, u nas wszystkich. Tym niemniej, przekazując ten numer Injection, 
chcielibyśmy dać Wam do ręki kawałek codzienności, z nadzieją, że wkrótce 
wspólnie do niej wrócimy.

W tym numerze, na stronie 14, znajdziecie nasz Techtalk o transformacji 
pojazdów. Niezależnie od tego, w którym kierunku będzie ona zmierzać, 
tworzywa sztuczne i procesy wtryskowe ze względu na swoją efektywność 
będą niezmiennie odgrywać kluczową rolę. Co więcej, czytając na stronach 
4, 24 i 28 historię sukcesów firm Peštan, Georg Utz i Steinbach, przekonacie 
się, jak ważna dla powodzenia danego przedsięwzięcia jest praca zespołowa. 
Miejmy to na uwadze, tak aby po zakończeniu walki z pandemią móc iść dalej.
 
W dzisiejszych czasach tylko w jedności siła i wszyscy musimy sprostać 
nowym wyzwaniom. Wielu pracowników ENGEL pracuje z domu. Nasz 
serwis nadal działa i w obu przypadkach, postępując zgodnie z nowymi 
zasadami, jesteśmy maksymalnie zaangażowani i elastyczni. Na przykład 
po to, by w trybie natychmiastowym uruchomić produkcję niezbędnych 
wyrobów medycznych. 

Świat, jaki znamy, zmienia się właśnie na naszych oczach – ENGEL jest 
i pozostanie dla Państwa niezmienną stałą. Nasza pasja do formowania 
wtryskowego pozostaje niezachwiana, mając solidne fundamenty jesteśmy 
przygotowani na czas kryzysu i właśnie teraz będziemy dalej inwestować 
w rozwój nowych produktów i technologii. I w tych szczególnych czasach, 
drodzy Państwo, będziemy wspierać Was jak najlepiej. 

Stabilność - nawet w niepewnych czasach.

Wszystkiego dobrego i bądźcie zdrowi!
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„Jesteśmy największym w Europie zakładem produku-
jącym rury i kształtki”, z dumą opowiada Miodrag Petko-
vic w trakcie oprowadzania po halach produkcyjnych. 
Kieruje firmą założoną przed 30 laty przez swojego 
ojca i sam również używa własnych produktów. Nowy 
budynek administracyjny jest niemal gotowy, a  hale 
produkcyjne rozbudowują się. W  placówce pracuje 
ponad 1000 osób.
Formowanie wtryskowe i wytłaczanie to dwa duże 
sektory produkcyjne, w których rocznie wytwarza się 
detale o łącznej masie 65 000 ton. Po zakończeniu 
rozbudowy wydajność będzie sięgała 100 000 ton rocz-
nie. „Reagujemy na rosnące zapotrzebowanie, także 
z zagranicy”, tłumaczy Petkovic. 70 procent towarów 
jest eksportowanych, głównie do Europy, ale część 
z nich trafia także do Stanów Zjednoczonych i Azji. 30 
procent pozostaje w krajach dawnej Jugosławii, gdzie 
firma Peštan jest wiodącą marką. 

Skoncentrowanie na kosztach  
eksploatacji i dostępności
Innowacyjne produkty, takie jak niskoszumowe rury i 
kształtki, są siłą napędową. Linia S obejmuje obecnie 
około ośmiu procent całego asortymentu. „W  prze-
ciągu maksymalnie pięciu lat będzie to 30 procent”, 
prognozuje Petkovic. „Bardzo dużo zainwestowaliśmy 
w projektowanie rozwiązań z dziedziny izolacji akustycz-
nej”, podkreśla Milan Nikolić, kierownik działu rozwoju 

Maszyny bezkolumnowe przepustką 
do światowej czołówki

Aby nocna kąpiel czy dźwięk spuszczanej wody nie obudziły sąsiada, coraz częściej w no-
wym budownictwie stosuje się przewody i kształtki rurowe z izolacją akustyczną. S-Line to 
odpowiedź serbskiej firmy Peštan na ten trend. Litera S oznacza tu „cicho” po angielsku (si-
lent) i gwarantuje, że poziom hałasu emitowany przez instalacje kanalizacyjne nie przekroczy 
12 decybeli. Dwa lata temu, ten specjalista od systemów rurowych z siedzibą w Aranđelo-
vac, miejscowości położonej 75 kilometrów na południe od Belgradu, zmodernizował swoją 
produkcję wtryskową, aby móc wprowadzić na rynek innowacyjną linię produktów. Nowe 
bezkolumnowe maszyny ENGEL victory umożliwiają spełnienie zwiększonych wymagań co 
do precyzyjności wyrobów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów jednostkowych.
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strategicznego w Peštan. Know-how wykorzystano 
przede wszystkim przy doborze materiału – zdecydo-
wano się na zastosowanie polipropylenu z wypełniaczami 
mineralnymi – ale także przy projektowaniu geometrii 
form. „Zastosowane materiały i  geometria stawiają 
znacznie większe wymagania procesowi formowania 
wtryskowego niż w przypadku standardowych kształtek 
rurowych”, podkreśla Nikolić i tłumaczy, że również z tego 
powodu zainwestowano w park maszynowy. 
Nadal większość spośród ponad 100 wtryskarek w 
zakładzie pochodzi od chińskiego dostawcy. „Koszty 
inwestycji przez długi czas miały dla nas decydujące 
znaczenie”, wyjaśnia Petkovic. „Jednak kryteria się 

Jeśli gniazda znajdują się w obszarze płyty mocującej, to układ 
mechaniczny rdzenia może wystawać poza krawędź płyty. 

Odwiedzający nas klienci  
są pod wrażeniem naszej 
produkcji. ENGEL jest  
rozpoznawalny także wśród 
naszych klientów.
Miodrag Petkovic, CEO w Peštan
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Czas przezbrajania skrócony o połowę
Szczególnie duże wrażenie podczas wizyty w Aranđelo-
vac robi ogromny magazyn narzędzi. Aktualnie w użyciu 
jest 7000 form. W przypadku planowania w zakładzie, 
gdzie minimalny czas wykorzystania dużej formy to 2 
dni, przezbrajanie form odbywa się nawet 15 razy w 
tygodniu. Wystarczy rzut oka na pracujące maszyny, 
aby uświadomić sobie, dlaczego właśnie przezbrajanie 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność 
produkcji kształtek. Formy do kształtek nie mogą obejść 
się bez rdzeni a te często wystają z boku formy. „W 
porównaniu do detali o odwzorowywanej powierzchni, 
formy dla kształtek są wyjątkowo duże i złożone.”, tłuma-
czy Franz Pressl, manager produktu odpowiedzialny za 
maszyny victory w Centrali ENGEL w Austrii. „Wtryskarki 
z bezkolumnową jednostką zamykania świetnie nadają 
się do tego zadania”. W kilka minut można wsunąć formy 
od boku w niczym nieograniczony obszar roboczy i je 
zamontować. „Także na przezbrojenie nawet wyjątkowo 
czasochłonnych form nie potrzeba więcej niż półtorej 
godziny”, Nikolić wylicza korzyści. „Przezbrojenie takiej 
samej formy na maszynie kolumnowej trwa trzy godzi-
ny, ponieważ najpierw musimy zdemontować rdzenie. 
A każda godzina, w której nie produkujemy, oznacza 
straty. W przypadku maszyn ENGEL osiągamy ponad 
90% czasu wykorzystania. Oznacza to bardzo wyso-
ką dostępność maszyn, która przekłada się na koszty 
jednostkowe”.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydajność są 
wyraźnie mniejsze rozmiary maszyn. Ze względu na 
to, że rdzenie nie zawsze mogą wystawać spomiędzy 
kolumn, wiele form do kształtek rurowych jest eksplo-
atowanych na bardzo dużych maszynach, dysponu-
jących większą siłą zwarcia niż konieczna do procesu 
formowania. Inaczej wygląda to w przypadku maszyn 
bezkolumnowych. „Jedynie gniazda muszą leżeć w 
obszarze płyt mocujących” wyjaśnia Pressl. „Krawędź 
formy i układ mechaniczny mogą wystawać spoza pły-
ty”. Powoduje to, że duże formy pasują do porówny-
walnie mniejszych wtryskarek, które wykorzystują mniej 
energii oraz mediów chłodzących i  zajmują mniejszą 
powierzchnię. „Dział zakupów zazwyczaj porównuje 
maszyny o tej samej sile zwarcia”, tłumaczy Nikolić. 
„Wyjaśniliśmy jednak, że w przypadku maszyn victory to 
tak nie działa. Odpowiednikiem 300-tonowej maszyny 
bezkolumnowej jest 800-tonowa maszyna kolumnowa”.

18 wtryskarek ENGEL victory stoi w zakładzie na potrzeby 
produkcji wymagających detali. 

Także w przypadku kompleksowych form o stosowanym  
rozmiarze wtryskarki decyduje siła zwarcia wymagana do  
procesu formowania, a nie pojemność formy. 

zmieniły. Koszty eksploatacji i dostępność urządzeń 
odgrywają dziś znaczącą rolę”. Kształtki S-Line i inne 
wzmagające detale są teraz produkowane na 18 
nowych wtryskarkach ENGEL victory o sile zwarcia 
od 2600 do 5000 kN, z których część wyposażona jest 
w zintegrowane roboty liniowe ENGEL viper. O wyborze 
firmy ENGEL zdecydowała technologia bezkolumnowa. 
„Już od dawna zastanawialiśmy się nad maszynami 
bezkolumnowymi. Do tego chcieliśmy mieć najbardziej 
zaawansowaną technologię”, uzasadnia Petkovic. A sta-
ło się jasne: wyższe koszty inwestycji w końcu muszą się 
zwrócić. Tak jak myśleliśmy, w tych maszynach czasy 
przezbrajania są nie do pobicia. W ogólnym bilansie 
okazuje się, że także inne właściwości maszyn ENGEL 
victory znacząco obniżają koszty jednostkowe.
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Stałe dozowanie obniża zużycie surowców
Zanim wybór padł na ENGEL i technologię bezkolumno-
wą, Peštan wspólnie z firma Neofyton, przedstawicie-
lem ENGEL w Serbii, odwiedzili klienta referencyjnego 
by przetestować swoją formę u niego. „Od samego 
początku ENGEL i Neofyton wspierali nas doradczo”, 
wspomina Petkovic. „Maszyny victory zostały wypo-
sażone w specjalną głowicę mieszającą, opracowaną 
dla potrzeb naszych specjalnych kompozytów”. Innym 
ważnym punktem przy projektowaniu gniazda produk-
cyjnego była kontrola wtryskiwania, ponieważ w przy-
padku kształtek rurowych S-Line łatwo dochodzi do 
wybieleń w punkcie wtrysku. „Dzięki maszynom victory 
uzyskujemy bardzo wysoką powtarzalność, co pozwa-
la nam na przyspieszenie pracy”, podkreśla Nikolić. 
„Dodatkowo dzięki wysokiej precyzji dozowania udało 
nam się ograniczyć zużycie surowców o pięć procent”.
Równolegle do modernizacji parku maszynowego, 
przedsiębiorstwo Peštan rozpoczęło wdrażanie obszer-
nego projektu zakładającego produkcję metodą WCM 
i Lean. Inwestycja w maszyny ENGEL stała się pierw-
szym krokiem milowym w kierunku wdrożenia standardu 
World Class Manufacturing (WCM). „Odwiedzający nas 
klienci są pod wrażeniem naszej produkcji” mówi Pet-
kovic. „ENGEL jest rozpoznawalny także wśród naszych 
klientów.”
Peštan i ENGEL mają już plany na współpracę w przysz- 
łości. „ENGEL ma nie tylko ogromne doświadczenie 
w dziedzinie formowania wtryskowego, ale też świetnie 
orientuje się w trendach przyszłości”, podkreśla Nikolić. 
Skupia się on na integracji procesów oraz wielokom-
ponentowym formowaniu wtryskowym. Dla przykładu: 
w przyszłości wtryskiwanie uszczelek ma się odbywać 
w  procesie dwukomponentowym, bezpośrednio do 
gwintów kształtki rurowej, zaraz przed automatycz-
nym nadrukowaniem kodu kreskowego. Bezkolum-
nowe maszyny victory już teraz są wykorzystywane 
do tego procesu. Procesy wielokomponentowe oraz 
integracja poprzedzających i następujących czynności 
roboczych również mogą przebiegać znacznie łatwiej 
i wydajniej, jeśli dostęp do obszaru montażu narzędzia 
jest nieograniczony.

Od 30 lat w dwupaku
Dokładnie w 1989 roku, roku założenia firmy 
Peštan, ENGEL zaprezentował po raz pierwszy 
wtryskarkę z   nieograniczonym dostępem, z 
bezkolumnową jednostką zamykania. Zaintere-
sowanie w branży było na tyle duże, że wtryskarki 
bezkolumnowe stały się szybko przeważającym 
typem konstrukcji, w fabryce w Schwertbergu. Ze 
względu na jej niebywały sukces, dostała nazwę 
victory. Obecnie ENGEL oferuje 3 typoszeregi 
maszyn bezkolumnowych, oprócz serwohyd- 
raulicznej victory, wtryskarkę e-victory z elek-
trycznym agregatem wtryskowym i całkowicie 
elektryczną e-motion TL. Wszystkie modele łączą 
w sobie ekonomiczność i wysoką wydajność z 
maksymalną ochroną zasobów.

Od prawej: Milan Nikolić i Miodrag Petkovic z Peštan,  
Franz Pressl z ENGEL oraz Dusan Bunovic z Neofyton.
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ENGEL na świecie. Na miejscu.

Paul Caprio zasila  
kadrę kierowniczą
ENGEL Ameryka Północna

Z początkiem nowej dekady Paul Caprio objął stano- 
wisko prezesa ENGEL North America z siedzibą w Yor-
ku (Pensylwania, USA). Razem Markiem Sankovitchem, 
CEO ENGEL North America, zarządza on oddziałem 
sprzedażowo-serwisowym. „Bardzo się cieszymy, że 
ENGEL pozyskał Paula Caprio”, podkreśla Dr. Chri-
stoph Steger, CSO ENGEL Holding w Austrii. „Ma 
on ogromne doświadczenie i świetnie dopełnia nasz 
wykwalifikowany zespół w USA i Kanadzie”. Paul Ca-
prio od 30 lat pracuje w branży maszyn przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. „To dla mnie ogromny zaszczyt, 
stać się członkiem rodziny ENGEL”, mówi Caprio. „EN-
GEL na rynku światowym jest synonimem wiodących, 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jestem 
pod wrażeniem tego, jak zespoły ENGEL wykorzystu-
ją swoje ogromne know-how do obsługi klientów na 
całym świecie, którzy mają przecież szczególne wy-
magania”. Mark Sankovitch, od 2009 roku zajmujący 
podwójne stanowisko prezesa i CEO ENGEL w Amery-
ce Północnej, nadal będzie pełnił funkcję CEO, aż pod 
koniec 2021 roku przejdzie na emeryturę. „To ogrom-
ny przywilej mieć Marka Sankovitcha i Paula Caprio, 
dwóch tak doświadczonych ekspertów z  dziedziny 
formowania wtryskowego, którzy jeszcze przez dwa 
lata będą ze sobą ściśle współpracować”, opowiada 
Steger. „Dzięki temu zapewnimy ciągłość obsługi na-
szym klientom i pracownikom w Ameryce Północnej”.

Paul Caprio (po lewej) i Mark Sankovitch tworzą nowy  
zespół kierowniczy ENGEL North America.

Wzmocnienie współpracy 
interdyscyplinarnej
ENGEL Niemcy i TechnologyMountains

Forum technologiczne oddziału ENGEL Niemcy w Stutt- 
garcie, przystąpiło do klastra TechnologyMountains, 
jako członek nr 333. W ten sposób oddział ENGEL 
w południowo-zachodnich Niemczech umocnił soją  
pozycję jako ośrodka informacyjno-komunikacyjnego dla 

ENGEL jest 333 członkiem TechnologyMountains. Od lewej: 
dyrektor IHK Thomas Albiez, dyrektor klastra Yvonne Glienke, 
prezes zarządu klastra Dr. Harald Stallforth, Claus Wilde  
z ENGEL Deutschland oraz Marius Felder, dyrektor zarządzający 
Kunststoff-Institut Südwest.

przemysłu przetwórstwa tworzyw. Ostatnim czynnikiem, 
który zaważył na decyzji o przystąpieniu do inicjatywy, 
był fakt, że sieć „jest tak duża i silna”, odpowiedział Claus 
Wilde, członek zarządu ENGEL Niemcy w Stuttgarcie, 
dyrektor zarządzającej klastrem Yvonne Glienke podczas 
wywiadu prasowego. TechnologyMountains zajmuje się 
trzema obszarami – przetwarzaniem tworzyw sztucz-
nych, mikrotechnologią oraz techniką medyczną – i dzięki 
ponad 100 seminariom oraz równie licznym wydarzeniom 
informacyjnym, dniom otwartym czy forum innowacji w 
ciągu roku, dociera do tysięcy decydentów w branży. 
Ponad 150 partnerów projektowych – w tym ENGEL – 
w ramach sieci angażuje się aktualnie w ponad 20 wspól-
nych projektów. Współpraca interdyscyplinarna wzdłuż 
całego łańcucha wartości staje się coraz istotniejszym 
czynnikiem wpływającym na sukces, tłumaczy Wilde.

Wyjątkowy dostawca seryjny
Continental Automotive przyznaje 
ENGEL wyróżnienie

Dr Stefan Englender, CEO grupy ENGEL (po środku)  
i Thomas Auböck, kierownik działu sprzedaży  
ENGEL automotive (3. od lewej) odebrali wyróżnienie.
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Wydajna i ekonomiczna  
produkcja małych partii
Interplastica w Moskwie

Skupiając się na mniejszych partiach 
produkcyjnych, pod koniec stycznia 
na moskiewskich targach Interplas- 
tica 2020 ENGEL podjął tematykę 
zyskującej na popularności indywidu-
alizacji produktów oraz większej różno-
rodności wersji. Aby w procesie wtrysku 
produkować ekonomicznie i różnorodnie, często 
stosuje się formy z wymiennymi wkładami. ENGEL 
z firmą Braunform poszli nawet krok dalej, prezen-
tując swoje rozwiązanie na targach. Przedstawione 
rozwiązanie systemowe umożliwia w pełni automa-
tyczną wymianę form w mniej niż minutę. W tym celu 

Chilijski zespół NOBLECORP: od lewej Osvaldo Caro (dział technicz-
ny), Jean Paul Cohn (kierownictwo), Carlos Díaz (dział dystrybucji).

Continental Automotive wyróżniło ENGEL nagrodą 
Supplier of the Year za wyjątkową jakość usług. We 
wszystkich obszarach działalności na całym świecie, 
Continental Automotive stawia na wtryskarki, robo-
ty i zintegrowane rozwiązania systemowe ENGEL. 
Technologie ENGEL w  istotnej części przyczyniają 
się do satysfakcji klientów Continental, brzmiało 
uzasadnienie jury. Przyznanie nagrody poprzedzi-
ła dogłębna analiza usług. Wśród kryteriów oceny 
można znaleźć między innymi jakość, technologię, 
zaangażowanie, koszty i  warunki zakupów. „Jako 
przedsiębiorstwo technologiczne bardzo doceniamy 
wkład, jaki nasi dostawcy wnoszą do uprzemysło-
wienia nowych funkcji i produktów”, wyjaśnia Nikolai 
Setzer, członek zarządu Continental AG oraz rzecz-
nik Automotive Board podczas ceremonii wręczenia 
nagrody w Regensburgu. ENGEL otrzymało nagrodę 
w kategorii „wtryskarki”. ENGEL dostarczył globalnie 
do 14 lokalizacji Continental szeroką gamę wtryska-
rek, elementów automatyzacji i zintegrowanych roz-
wiązań systemowych.
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Dobrze spozycjonowane
Nowe przedstawicielstwo w Chile

NOBLECORP (Servicios Tecnicos Industriales SPA) jest 
nowym przedstawicielem ENGEL w Chile. Tym samym 
obaj partnerzy poszerzyli swoją współpracę. Już wcześ- 
niej NOBLECORP z dobrym skutkiem współpracowało 
z ENGEL, lecz na terenie Peru. „Jesteśmy bardzo zado-
woleni z tego, że udało nam się nawiązać współpracę 
z NOBLECORP na obszarze ważnego rynku – Chile”, 
cieszy się Christian Reisinger, prezes ENGEL w Ameryce 
Łacińskiej. „NOBLECORP zorganizował już w Santiago 
świetnie funkcjonujący dział sprzedaży i obsługi serwiso-
wej i zna ten rynek od podszewki. Dzięki temu zachowa-
my ciągłość obsługi naszych klientów. Co więcej, razem 
z NOBLECORP chcemy rozbudowywać bazę klientów 
w Chile”. NOBLECORP, tak jak ENGEL, jest rodzinnym 
przedsiębiorstwem z ponad 70-letnią historią. Placówką 
w Chile kieruje Jean Paul Cohn. Osobą odpowiedzialną 
za opiekę nad klientami ENGEL jest Sara Barbón. Przez 
wiele lat Euromaq był ambasadorem produktów i techno-
logii ENGEL w Chile. Gdy spółka handlowa wycofała się z 
rynku przetwórstwa tworzyw, ENGEL wykorzystał to jako 
okazję do nowego otwarcia w Chile. „Euromaq wypra-
cowało ENGEL świetną pozycję w chilijskim przemyśle 
tworzyw sztucznych. Całemu zespołowi dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie”, podkreślił Reisinger.

całkowicie elektryczna wtryskarka e-motion 170/120 TL 
została wyposażona w formę z systemem szybkiej 
wymiany wkładek, opatentowanym przez Braunform. 
W trakcie targów, w trybie szybkiej wymiany produko-
wano dwa różne geometrycznie elementy suwmiarki. 
Przezbrajanie między etapami trwa zaledwie minutę, 
mimo tego, że oba elementy mają odmienne masy 
wtrysku.
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Kompozyty termoplastyczne –  
nośny trend
Spotkanie grupy roboczej CU w  
Schwertbergu

W lutym ponad 100 uczestników z różnych krajów, 
związanych z inicjatywą Composites United e.V. (CU) 
spotkało się w siedzibie ENGEL w Schwertbergu, na 

Zmiany na stanowisku  
dyrektora sprzedaży
ENGEL Niemcy w Norymberdze

Sebastian Dombos od 1 lutego pełni funkcję nowego 
dyrektora sprzedaży ENGEL Niemcy w Norymberdze. 
Przez następne miesiące będzie on wspierał zespół, a w 
kwietniu 2021 roku zastąpi Ralfa Christofori na stanowis- 
ku dyrektora zarządzającego ENGEL Niemcy Sp. z o.o. 
w siedzibie w Norymberdze. A Ralf Christofori przejdzie 
wówczas na emeryturę. „Cieszymy się, że na to ważne sta-
nowisko udało nam się pozyskać Sebastiana Dombosa, 
uznanego eksperta w branży”, mówi dr Christoph Steger, 
CSO grupy ENGEL. „Taką zmianę sztafety pokoleniowej 
jesteśmy w stanie przygotować z dużym wyprzedzeniem, 
zapewniając w ten sposób zarówno naszym klientom jak 
i pracownikom wysoki poziom stabilizacji.” Do tego czasu 
panowie Dombos i Christofori będą ze sobą ściśle współ-
pracować, aby dalej umacniać i rozbudowywać silną po- 
zycję rynkową w regionie”. Sebastian Dombos wnosi ze 
sobą ogromne doświadczenie. Studiował budowę maszyn 

i inżynierię przemysłu, od 17 lat 
pracuje w branży maszyn do 
przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych. Oddział w Norymberdze 
odpowiada za region Bawarii, 
Saksonii oraz część Turyngii. 
Oddział liczy 75 osób. 

Powstał nowy oddział
ENGEL w Japonii

Wraz z założeniem własnego 
oddziału sprzedażowo-ser-
wisowego w Tokio, ENGEL 
wzmacnia swoją pozycję na 
japońskim rynku. „Japoń-
ski rynek ciągle zyskuje dla 
nas na znaczeniu”, pod-

kreśla Gero Willmeroth, dyrektor regionu East Asia 
and Oceania w  ENGEL. „Innowacyjne technologie 
obróbcze oraz cyfryzacja procesów formowania 
wtryskowego są głównym punktem zainteresowania 
przedsiębiorstw z branż tworzyw sztucznych. Mając 
własny oddział możemy lepiej wspierać klientów w 
kwestiach wymagających intensywnych konsultacji 
oraz szybciej i elastyczniej reagować na wymagania 
lokalnego rynku”. Dyrektorem zarządzającym ENGEL 
Japonia jest Yuji Takeda, który ma duże doświadczenie 
w dziedzinie wtryskarek ENGEL i innowacyjnych tech-
nologii. Stanowisko objął 1 października 2019 roku, 
a poza technikiem serwisowym w skład kierowane-
go przez niego zespołu wchodzi także asystentka. 
W drugim kwartale tego roku do Japonii przeniesie 
się również technik z centrali ENGEL w Austrii, aby 
wspierać oddział w pierwszych latach działalności. 
Przez wiele lat ENGEL współpracował w Japonii z 

wydarzeniu „Kompozyty termoplastyczne – trend o 
ogromnym znaczeniu?”. Zaproszenie było z inicjatywy 
regionalnych oddziałów Carbon Composites (CC): CC 
Ost i CC Austria oraz grup roboczych CU zajmujących 
się designem wielomateriałowym, kompozytami ter-
moplastycznymi, procesami produkcyjnymi i automa-
tyzacją, wytwarzaniem 3D. Gospodarzem spotkania 
był natomiast ENGEL AUSTRIA - najmłodszy członek 
sieci Composites United. Interesujące wystąpienia 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem gości ze 
świata przemysłu i nauki. Michael Krahl ze start-upu 
ROBIN w  swojej prelekcji zaprezentował nowator-
ską mobilną technologię formowania wtryskowego. 
Gniazdo produkcyjne jest elastyczne, wyposażone w 
robota, pozwala ekonomiczną funkcjonalizację płaskich 
półwyrobów z metalu lub kompozytów wzmacnianych 
włóknami. Oczywiście przy tej okazji nie można było 
pominąć networkingu. ENGEL zaprosił uczestników 
spotkania na zwiedzanie zakładu. „Cieszę się, że udało 
nam się zorganizować efektowną wizytę w ENGEL. W 
Schwertbergu pojawiło się wielu gości z krajów niemiec-
kojęzycznych, co po pierwsze potwierdza aktualność 
tematyki kompozytów termoplastycznych, a po drugie 
dobrze świadczy o pozycji gospodarza”, podsumował 
wydarzenie Dr. Thomas Heber z sieci CU. 

Sebastian Dombos jest nowym  
dyrektorem sprzedaży ENGEL 
w Norymberdze. 

Yuji Takeda objął kierownictwo w 
nowym oddziale w Japonii.

Ponad 100 uczestników przyjęło zaproszenie na  
spotkanie grupy roboczej CU.



Zerowy bilans CO2
Sympozjum w ENGEL w Stuttgarcie

Rozwój gospodarki o  obiegu zamkniętym stawia 
przemysł obróbki tworzyw sztucznych przed nowy-
mi wyzwaniami. Znalazły się one w centrum uwagi 
podczas sympozjum „Tworzywa sztuczne w czasach 
przełomu”, na które zaprosił wspólnie do technikum 
ENGEL Niemcy w Stuttgarcie, klaster TechnologyMo-
untains oraz Instytut Tworzyw Regionu Południowo 
Zachodniego. Omawiano zarówno deklarację koncernu 
Volkswagen złożoną klientom, że w przyszłości będą 
dostarczać wyłącznie pojazdy neutralne emisyjnie, jak 
zanieczyszczenie wód morskich i to branża tworzyw 
sztucznych musi znaleźć odpowiedzi. Szybko stało się 
jasne podczas spotkania, że tworzywa sztuczne są 
zbyt wartościowe, aby je skreślić a ich zalety należy 
mocniej podkreślać w publicznych dyskusjach. Tę opi-
nię podziela na przykład Stefan Schmidt z Kunststoff- 
Institut Lüdenscheid, który chce w  jednym projekcie 
połączyć politykę, przemysł przetwórczy, producen-
tów surowców, OEM oraz przedsiębiorstwa zajmujące 
się utylizacją odpadów. Sven Weihe z PlasticsEurope 
Deutschland wyjaśnił, jaką wartość rzeczywiście mają 
tworzywa sztuczne, a Stephan Schunkert z KlimAktiv 
Consulting poinformował, że poza koncernem Volkswa-
gen także Daimler i Siemens zdecydowały się na wpro-
wadzenie produktów neutralnych pod względem emisji 
CO2. A takie zobowiązanie ma sens tylko, jeśli dostawcy 
również zmierzą się z problematyką pozostawianego 
śladu węglowego. Jedna kwestia była najważniejsza 
w trakcie spotkania: aby nie pozostało to czystą teorią. 
W tym kontekście Claus Wilde, dyrektor zarządzający 
ENGEL Niemcy, przedstawił jakie możliwości techno-
logiczne obróbki tworzyw sztucznych można wyko-
rzystać już dzisiaj, aby szerzej zastosować recyklaty, 
a tym samym mocniej napędzić rozwój gospodarki o 
obiegu zamkniętym w branży tworzyw sztucznych. 

Branża tworzyw sztucznych  
traci jednego z największych  
pionierów
Żałoba po stracie doktora Alfreda 
Lampla

Dawny dyrektor techniczny w  ENGEL, Hon.-Prof. 
DI Dr. Dr. mont. h.c. Alfred Lampl, zmarł jesienią 
ubiegłego roku w wieku 89 lat. Dr Lampl przez 25 lat 
determinował innowacyjność techniczną producenta 
wtryskarek, a jako część pokolenia założycielskiego 
wniósł znaczący wkład w rozwój firmy ENGEL, od 
dziesięcioosobowego zakładu do dzisiejszej skali 
międzynarodowego producenta rozwiązań systemo-
wych. „ENGEL bez dr Lampla nie byłby tym, czym 
jest dzisiaj”, podkreślił zasługi zmarłego Stefan Engle-
der, CEO ENGEL. My, rodziny właścicieli ENGEL, 
pracownicy firmy i inżynierowie, wiele mu zawdzię-
czamy”. Alfred Lampl zaczął w 1968 roku, najpierw 
jako kierownik działu technicznego, odpowiadał za 
konstrukcję maszyn, technologię procesu, projekto-
wanie i budowę form. Z początkiem roku 1986 jako 
dyrektor techniczny przejął pełną odpowiedzialność 
za dział techniki oraz produkcji i piastował to stano-
wisko aż do przejścia na emeryturę w 1993 roku. 
Na emeryturze dr Lampl pozostawał bliskim dorad-
cą ENGEL. Od zawsze dr Lampl był zwolennikiem 
strategii, wprowadzania produktów jako odpowiedzi 
na oczekiwania klientów. Do dzisiaj mocna orienta-
cja na potrzeby klientów jest ważna zasadą badań 
i rozwoju w firmie ENGEL. Do jego największych 
zasług zaliczamy technologię bezkolumnową. „Dr 
Lampl posiadał wyjątkową umiejętność słuchania 
oraz oddzielania informacji ważnych od nieważnych. 
Udało mu się znaleźć rozwiązania na pozornie nie-
rozwiązywalne problemy”, wspomina Englender. 32 
patenty i zgłoszenia patentowe świadczą o dużym 
bogactwie pomysłów i wizjonerstwie Alfreda Lampla. 

agentem Correns Corporation. Klienci w Japonii zostali 
osobiście poinformowani o zmianach. „Klienci darzą 
nas dużym zaufaniem, które nieustannie pogłębiamy. 
Inwestycja w Tokio podkreśla nasze zaangażowanie 
na japońskim rynku”, tłumaczy Willmeroth. 
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Jubileuszowa ekspozycja w Schwertbergu punktualnie 
otwiera swoje drzwi. ENGEL AUSTRIA będzie witać setki 
gości, odwiedzających codziennie siedzibę główną. 
Wystawa to przede wszystkim prezentacja wizjoner-
skich perspektyw, a także najważniejszych wydarzeń 
z historii przedsiębiorstwa. „Oglądając naszą firmową 
ekspozycję, zapraszamy naszych klientów, partnerów 
i  gości do przejścia naszej własnej ścieżki rozwoju. 
Odkrycie swoich korzeni pomaga porozumieć się co do 
tego, dokąd chce się wspólnie zmierzać w przyszłości”, 
mówi CEO ENGEL, Stefan Engleder. 

Nowa ekspozycja firmowa  
w głównej siedzibie
Wystawa wiedzie zwiedzających od początków przed-
siębiorstwa w roku 1945, przez teraźniejszość i dalej ku 
przyszłości, tworząc przestrzeń dla nowych, wspólnych 
idei. Be the first – tak od zawsze brzmi przewodnia 
zasada ENGEL. 
•  Już od dostawy pierwszej maszyny wtryskowej 

w  roku 1952 ENGEL stawia na produkcję seryjną 
i zyskuje status pioniera oraz wzoru do naśladowania 
nie tylko w swojej branży. 

75 lat doświadczenia. Absolutna pasja. Innowacje skoncentrowane na kliencie. Pod 
tym hasłem ENGEL w tym roku obchodzi swój 75. jubileusz istnienia firmy. Od małego 
zakładu naprawczego do światowego lidera w produkcji maszyn do obróbki tworzyw 
sztucznych – rozwój firmy ENGEL to historia konkretnych wizji i odważnych decyzji, 
perspektywicznego planowania oraz wykorzystanych szans. 

Powrót do przyszłości  
wtryskiwania

75 lat ENGEL



•  W  roku 1979 ENGEL wprowadza technologię 
mikroprocesorową. Wtryskarki stały się inteligent-
nymi systemami produkcyjnymi. 

•  Zaprojektowanie i produkcja własnych robotów już 
w roku 1980 wyznacza firmie ENGEL kierunek jako 
dostawcy systemowemu efektywnych, bezpiecz-
nych, zintegrowanych procesów. 

•  W 1989 r. ENGEL zrewolucjonizował rynek pierw-
szą na świecie maszyną bezkolumnową. Do dzisiaj 
stanowi ona wyznacznik najwyższej wydajności 
i elastyczności.

•  ENGEL inject 4.0 od 2015 r. jest pierwszym komplek-
sowym środowiskiem do systematycznego wyko-
rzystywania danych procesowych i produkcyjnych, 
łączenia maszyn i instalacji w sieć oraz zastosowania 
adaptacyjnych systemów produkcyjnych w branży 
wtryskowej. 

•  W  roku 2019 ENGEL, jako jeden z  pierwszych 
producentów maszyn do obróbki tworzyw sztucz-
nych, przystąpił do globalnej inicjatywy New Pla-
stics Economy fundacji Ellen MacArthur, której 
celem jest transfer tworzyw sztucznych do obiegów 
zamkniętych. 

Bliski kontakt z klientem zapewnia  
przewagę konkurencyjną
ENGEL wcześnie postawił na internacjonalizację. W roku 
1972 powstał pierwszy oddział zagraniczny, natomiast 
w roku 1977 – pierwszy zakład produkcyjny poza Austrią. 
Szczególną rolę w światowej produkcji odgrywa Azja. 
ENGEL jest jedynym zachodnim producentem wtryska-
rek, który w trzech lokalnych zakładach w Azji wytwarza 
wtryskarki i rozwiązania systemowe na tamtejsze rynki. 
Bliskość z klientem widoczna jest w ENGEL nie tylko 
poprzez obecność lokalną. Bliski kontakt z  klientem 
oznacza również reagowanie na indywidualne życze-
nia kontrahentów oraz przewidywanie z odpowiednim 
wyprzedzeniem przyszłych potrzeb i trendów. Wszystko 
to z myślą o optymalizacji produktów i usług tak, aby 
zapewnić klientom trwałą przewagę nad konkurencją. 
Jako przedsiębiorstwo rodzinne ENGEL ma przy tym 
zawsze na uwadze drugiego człowieka. ENGEL stale 
inwestuje w wykształcenie i dokształcanie pracowników, 
znacząco rozbudowując i internacjonalizując kształce-
nie stażystów. W roku 2014 ENGEL wyeksportował do 
Chin koncepcję edukacji w  systemie dualnym i  tym 
samym po raz kolejny przetarł nowe szlaki.

Już otwarte! ENGEL zaprasza gości odwiedzających  
siedzibę w Schwertbergu na nową ekspozycję firmową.
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Funkcjonalne, zabezpieczające, trwałe i zawsze estetyczne produkty przemysłowe są 
w przeważającej liczbie wyposażone w wymagające powierzchnie. W branży motory-
zacyjnej, urządzeń AGD czy elektroniki użytkowej coraz częściej folie muszą spełniać 
rosnące oczekiwania rynku. Firmy ENGEL, Leonhard Kurz i Schöfer już od ponad 15 
lat łączą swoje kompetencje i doświadczenie w tej dziedzinie i należą do między-
narodowych liderów technologicznych. W ramach Techtalk Martin Hahn, kierownik 
działu inżynierii procesu, technologii i innowacji w Leonhard Kurz, dr Markus Koppe, 
kierownik działu zaawansowanych technologii w Schöfer, a także Michael Fischer, kie-
rownik działu technologii rozwoju biznesowego w ENGEL, omówili aktualne wyzwania 
i ostatnie ważne wydarzenia wspólnej, stałej pracy nad rozwojem. 

„Branża ciągle poszukuje –  
nowych możliwości,  
nowych technologii”.

Jak duży jest dziś udział procesów IMD  
w produkcji artykułów przemysłowych o  
wymagających powierzchniach? 
MARTIN HAHN: Według naszych obliczeń około 40   
procent wszystkich powierzchni z  tworzyw sztucznych, 
zarówno ozdobnych, jak i funkcjonalnych, jest dziś wytwa-
rzanych z wykorzystaniem procesu IMD albo IML. Zwłaszcza 
w związku z technologią folii ten udział będzie się zwiększał. 

Co napędza ten trend? 
MARTIN HAHN: Z perspektywy branż z pewnością prze-
mysł motoryzacyjny i konsumpcyjny są największą siłą 
napędową. W tej kwestii interesujące są nowe wyzwania 
czekające przemysł motoryzacyjny. Żyjemy w czasach, 
w których zmienia się cała koncepcja samochodu. Zaczy-
nając od techniki napędu, poprzez autonomiczną jazdę, 
aż po nowe modele użytkowania, takie jak carsharing. 

Markus Koppe, Schöfer Michael Fischer, ENGEL
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MARKUS KOPPE: Jednocześnie otwiera się zupełnie 
nowy świat komunikacji pomiędzy kierowcą a pojazdem, 
a całość idzie w parze z dotychczas niespotykaną róż-
norodnością designu – w międzyczasie design stał się 
czynnikiem decydującym o zakupie i objął swoim zakre-
sem wiele elementów cyfrowych. Na przykład oświetlenie 
kabiny wydobywa z designu to, co najlepsze. 

Jakie szanse wynikają z tego? 
MARTIN HAHN: Jeszcze nigdy w  historii przemysłu 
motoryzacyjnego tak wiele pytań nie pozostawało otwar-
tych. Cała branża ciągle poszukuje: nowych możliwości, 
nowych technologii. 
MICHAEL FISCHER: Transformacja samochodu jest siłą 
napędową dla innowacji. Zapotrzebowanie na nowe tech-
nologie jest ogromne i korzysta na tym przemysł tworzyw 
sztucznych. Odpowiedzią na te całkowicie odmienne, lecz 
niemal zawsze kompleksowe wymagania jest rozwiąza-
nia folii, która w połączeniu z formowaniem wtryskowym 
oferuje zarówno optymalną jakość i jak i cenę.

I nie są to rozwiązania zastrzeżone  
dla segmentu premium.
MICHAEL FISCHER: Właśnie o to chodzi. Dzięki integra-
cji procesów niektóre etapy robocze czy logistyczne stają 
się zbyteczne. Wiąże się to z oszczędnością czasu, energii 
i surowców. Dzięki inteligentnemu połączeniu materiałów, 
technologii i procesu przetwarzania udaje nam się uzyskać 
korzyść skali i ogromne oszczędności.
MARTIN HAHN: W połączeniu z technologią poliuretanową 

na przykład można wyeliminować etap lakierowania. Poliu-
retan zapewnia efekt głębi i większą elastyczność, jeśli cho-
dzi o grubość ścian, ponieważ w porównaniu do tworzyw 
termoplastycznych daje większą swobodę.
MARKUS KOPPE: Warto dodać, że możemy efektywnie 
łączyć materiały różnego rodzaju. Na przykład tkaniny 
i tworzywo sztuczne, w procesie R2R. Dzięki temu może-
my podążać za trendem materiałów naturalnych i łączyć go 
w przypadku produkcji detali z rozwiązaniami z dziedziny 
techniki tworzyw sztucznych.

W jakim stopniu postępuje uprzemysłowienie  
rozwiniętych technologii kompozytowych?
MARTIN HAHN: W produkcji seryjnej elementów designu 
dbających o wygląd wnętrza, takich jak listwy ozdobne 
czy panele obsługowe, już od dawna stosowane są folie. 
Z  reguły chodzi tu o uszlachetnienie wnętrza, na przy-
kład poprzez imitację prawdziwego drewna albo metalu. 
W obszarze powierzchni funkcjonalnych pierwszym kro-
kiem jest integracja światłowodów, dbających o oświet- 
lenie wnętrza. Aktualne projekty dotyczą wykorzystania 
czujników pojemnościowych w elementach obsługowych. 
Od elektroniki użytkowej, przez kuchenne urządzenia nie-
markowe, aż do branży motoryzacyjnej zauważalny jest 
trend płynnej integracji pojemnościowych elementów ste-
rujących z dekoracyjnymi powierzchniami, między innymi 
także w zastosowaniach trójwymiarowych.
MICHAEL FISCHER: Inteligentne systemy folii, na przykład 
takie, które umieszczane są w słupkach A lub B samocho-
dów i mają zapewnić korzystającym z carsharingu dostęp 

Martin Hahn, Leonhard Kurz

»  Klient otrzymuje od 
nas kompletny proces 
dostosowany do jego 
wymagań. W ten sposób 
w pewnym sensie ogra-
niczamy ryzyko proce-
sowe spoczywające  
na kliencie”. 
Martin Hahn, Leonhard Kurz
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się przyjął. Szczególnie, że 
mamy już doświadczenie 
z polipropylenem pocho-
dzącym z  recyklingu. 
Odwiedzający zasypali 
nas szczegółowymi pyta-
niami, częściowo już o kon-
kretne elementy wewnętrzne 
i zewnętrzne samochodów, ale 
też sprzętów AGD. Dowodzi to, 
że nasze wspólne projekty są znane, 
a branża dostrzegła ich duży potencjał oraz 
spektrum zastosowania. 
MARTIN HAHN: Dotyczy to całego świata. Trafiały do 
nas zapytania z  Europy, Stanów, a  przede wszystkim 
z Chin. Rozmowy z niektórymi odwiedzającymi stoisko 
były bardzo konkretne. Zamierzamy przeprowadzić analizę 
tych elementów.

Co z koncepcją zrównoważonego rozwoju  
w kontekście technologii folii? 
MARTIN HAHN: Zrównoważony rozwój od zawsze był 
istotnym aspektem naszej wspólnej pracy. Mimo to przez 
długi czas elementy kompozytowe oparte na folii można 
było odzyskiwać tylko termicznie. I tu posunęliśmy się do 
przodu w trakcie targów K. Okazało się, że również detale 
IMD można włączyć do tego obiegu. 
MICHAEL FISCHER: jest jeden duży benefit, jakim jest 
poziom zużycia energii w trakcie procesu produkcyjnego. 
Dzięki wysokiemu poziomowi integracji procesów, ślad 
węglowy jest wyraźnie mniejszy niż w przypadku wieloeta-
powych procesów dla wymagających elementów wizu-
alnych. Widać wyraźnie, że zbędne stają się pełne etapy 
procesów i logistyki, co więcej zanika również zjawisko 
zwane „turystyką detali”. Nierzadko w celu uszlachetnie-
nia pośredniego części są transportowane ciężarówką 
z Niemiec do Europy Wschodniej i z powrotem. 
MARKUS KOPPE: Zauważam jeszcze jeden aspekt: 
chronimy delikatną elektronikę pod zamkniętymi, 

do samochodu, są już w przygotowaniu. Opracowano 
już takie rozwiązania. 
MARKUS KOPPE: Czujniki umieszczane na zewnątrz 
pojazdów w bliskiej przyszłości będą integrowane bez-
pośrednio w  powierzchni z  tworzywa sztucznego. To 
rozwiązanie jest bardziej wydajne w produkcji, a poza 
tym czujniki są lepiej chronione przed zanieczyszczeniami 
i uszkodzeniami, co wydłuża ich żywotność. 
MICHAEL FISCHER: To interesujące, że dzięki niewi-
docznej integracji wzrasta także akceptacja ze strony 
konsumentów. W końcu nie chodzi tylko o zaufanie, jakie 
podkłada w nas jako dostawcach przemysł, ale także o 
zaufanie klientów do nowoczesnych pojazdów, którym 
przecież powierzają swoje życie.

Na targach K  2019  można było zobaczyć dwa 
innowacyjne zastosowania. Jedno z nich, pro-
dukcja części wzorcowych o odmiennej warstwie 
dekoracyjnej w ramach procesu R2R IMD, zosta-
nie zaprezentowane także w Chinach. Przykładem 
jakich jeszcze zmian są te eksponaty targowe?
MICHAEL FISCHER: Dzięki integracji procesów ta 
jednostka produkcyjna wyróżnia się szerokim spektrum 
wydajności. Przetwarzamy polipropylen, co dotychczas 
nie było możliwe w branży motoryzacyjnej, a wyraźnie 
zyskuje na znaczeniu. Poza tym podczas procesu doda-
jemy też regranulat pochodzący z odpadów poprodukcyj-
nych. Braki czy części rozruchowe, mogą zostać włącznie 
z folią IMD, rozdrobnione i być ponownie wykorzystane w 
nowym procesie. Zarówno powiększenie zakresu materia-
łów o polipropylen, jak i wykorzystanie recyklatów to ważny 
krok w kierunku dalszego obniżania kosztów jednostko-
wych i zrównoważonego rozwoju. Warto zauważyć, że do 
przetwarzania polipropylenu wykorzystuje się technologię 
wtrysków spienionych, co pozwala oszczędzić surowce 
i zmniejszyć masę.

Jaka była reakcja odwiedzających targi K? 
MICHAEL FISCHER: Temat polipropylenu bardzo dobrze 

Więcej: 
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wytrzymałymi powierzchniami. Wydłuża to żywotność 
elementów. Informacje na ten temat dotarły do nas 
z USA. Celem jest, aby mając na względzie zrówno-
ważony rozwój, wydłużyć żywotność osłon czujników 
urządzeń. Dotychczas części musiały być wymieniane 
co dwa lata, bo szybko się rysowały. Możemy temu 
zapobiec, stosując powłokę z poliuretanu. 

Jak wyglądają kolejne cele na drodze do rozwoju?
MICHAEL FISCHER: W głównych obszarach jesteśmy 
gotowi do produkcji seryjnej – dzięki dobrze zintegrowa-
nym, bardzo wydajnym procesom uzyskujemy najniższe 
koszty jednostkowe. Teraz skupiamy się na tym, aby 
wykorzystać kolejne zastosowania dla technologii. Dalszy 
rozwój będzie więc podyktowany zastosowaniem. 

Czy udaje się w tych przypadkach myśleć niestan-
dardowo? Poszczególne branże uczą się od siebie? 
MARTIN HAHN: Zdecydowanie tak. Technologie 
powierzchniowe, które dziś oferujemy, nie są dedyko-
wane dla konkretnych branży. Wspólnym mianownikiem 
są przy tym wysoka jakość produkowanych powierzchni 
oraz redukcja kosztów produkcji elementu. Odkrywamy 
w ten sposób też obszary, o których nawet nie myśleliś- 
my. Na przykład włączniki światła. I przy tym uczymy się 
czegoś nowego. Konkretne elementy i doświadczenia 
można przenieść na inne branże, nawet jeśli mają one 
szczególne wymagania.

Jak ważna w tych kwestiach jest  
współpraca interdyscyplinarna? 
MARKUS KOPPE: Współpraca z naszymi partnerami 
ma decydujące znaczenie dla powodzenia projektu. 
Oferujemy przetwórcom proces, którego poszczególne 
etapy są ze sobą idealnie dopasowane, proces dosto-
sowany do produkcji seryjnej, który możemy również 
indywidualnie dostosowywać do potrzeb klientów. W 
ramach naszej grupy poczyniliśmy ogromne postępy w 
tym względzie przez ostatnich 15 lat. 

MICHAEL FISCHER: Od materiałów, przez formy 
i automatyzację, po technologię przetwórczą i wtryskarki 
– każdy aspekt rozwoju jest ze sobą ściśle związany. 
Każdy krok w kierunku innowacji wymusza inne działania. 
Dla mnie to fascynujące. Mimo tego, że reprezentujemy 
różne firmy i lokalizacje, jesteśmy zespołem ze wspól-
nym celem. Jedno przedsiębiorstwo nie mogłoby samo 
wypracować rozwiązań, ponieważ potrzeba do tego zbyt 
wiele kompetencji. 
MARTIN HAHN: Klient otrzymuje od nas kompletny 
proces dostosowany do jego wymagań. W ten sposób 
jako partner technologiczny w  pewnym sensie ogra-
niczamy ryzyko procesowe spoczywające na kliencie. 
Dbamy o  to, aby produkcja rozpoczęła się możliwie 
szybko, a  instalacja była sprawna. Dokładnie do tego 
potrzebna jest solidarność między partnerami.

Technologie dla inteligentnych 
powierzchni
Technologie foilmelt i clearmelt w ofercie ENGEL, 
opracowane wspólnie, to gotowe do produkcji 
seryjnej rozwiązania umożliwiające przetwarzanie 
ozdobnej i funkcjonalnej folii w ramach wysoko zin-
tegrowanego i zautomatyzowanego procesu. foil-
melt umożliwia indywidualny design powierzchni 
oraz integrację funkcji z pojemnościową i aktywną 
folią w procesie dotrysku. W ramach procesów 
IMD czy IML przetwarzane są wielowarstwowe folie 
kompozytowe, zapewniające wykończenia takie 
jak lakier metaliczny, efekt aluminium, efekt kame-
leona czy efekt hologramu. W przypadku metody 
clearmelt nośniki termoplastyczne pokrywane są 
poliuretanem poprzez zastosowanie technologii 
wielokomponentowej oraz IMD lub IML. Efektem 
są odporne na zadrapania powierzchnie o wyso-
kiej jakości i wyjątkowym efekcie głębi. 



Już w chwili prezentacji pierwszej maszyny e-cap na 
K 2010 ENGEL wyznaczył nowe standardy. Do tej pory 
podstawowym wyborem przy produkcji nakrętek do 
napojów były maszyny hydrauliczne z akumulatorem 
realizującym proces wtryskiwania. Zastosowanie na 
tym polu całkowicie elektrycznej techniki napędu było 
rewolucyjnym rozwiązaniem. Do dziś e-cap to najbardziej 
wydajna pod kątem zużycia energii elektrycznej maszyna 
zamykana elektrycznie na rynku, a jednocześnie jedyne 
rozwiązanie idealnie skrojone pod potrzeby przemysłu 
nakrętek i zamknięć, które oferuje maszynę w pełni elek-
tryczną nawet w zakresie wysokiej siły zwarcia do 4200 
kN. Dzięki wskaźnikowi zwrotu inwestycji poniżej dwóch 
lat maszyny e-cap bardzo szybko zaczął się cieszyć 
popularnością na całym świecie. 
„Od 2010 roku wymagania w stosunku do zamknięć do 
napojów mocno się zmieniły”, wyjaśnia Friedrich Mairhofer, 
manager produktu odpowiedzialny za całkowicie elek-
tryczne wtryskarki ENGEL. Z tego powodu stale trwają 
prace usprawniające nowe generacje maszyn. Głów-
ną rolę odgrywa tutaj obniżona masa detali. „Do wody 

niegazowanej produkowane są dziś zakrętki o  masie 
wyraźnie mniejszej niż jeden gram”, podkreśla Mairho-
fer. „Odpowiednio skrócono czas schładzania i  czasy 
cyklów. Dziesięć lat temu czasy cyklów wynosiły jeszcze 
2,5 sekundy, a dziś ten proces zamyka się w 2 sekundach, 
więc maszyny muszą pracować dużo szybciej”. Przy pro-
jektowaniu nowej maszyny e-cap nacisk położyliśmy po 
pierwsze na wydajność, a po drugie na stabilność. Nowe 
wtryskarki e-cap jeszcze szybciej wykonują proces for-
mowania, a dzięki bardziej stabilnemu korpusowi maszyny 
są lepiej przystosowane do częstych zmian obciążenia.

Najwyższa dynamika przy częstych  
zmianach obciążenia
Dowodem na wydajność tej serii maszyn jest e-cap 
2440/380 wytwarzając nakrętki 29/25 na 96-krotnej formie 
firmy Plastisud. Masa wtrysku wynosi 1,3 g na gniazdo, a czas 
cyklu poniżej 2 sekund. W całkowicie realistycznych warun-
kach produkcyjnych przetwarzany jest polietylen dużej 
gęstości od Borealis/Borouge. Urządzenie jest wyposażo-
ne w pełną kontrolę jakości kamery wizyjnej IMDvista i układ 

Jeszcze szybciej, jeszcze pewniej, jeszcze wydajniej: ENGEL prezentuje nową ge-
nerację całkowicie elektrycznych wtryskarek z serii e-cap do produkcji nakrętek do 
napojów. To właśnie przy produkcji nakrętek lekkich typu 29/25 z czasami cyklu poniżej 
2 sekund wyraźnie widać, jak stale rosnąca potrzeba jak najkrótszych cyklów łączy się 
z najwyższą precyzją i zoptymalizowanym zużyciem energii. Wtryskarki e-cap występują 
w czterech wielkościach, o sile zwarcia od 2200 do 4200 kN.

ENGEL prezentuje:  
nowa generacja e-cap

Zamknięcia lekkie stawiają wysokie wymagania maszynom
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suchego powietrza od Eisbär. Wśród partnerów systemo-
wych znaleźli się także Piovan, PackSys Global oraz PSG.
Ta aplikacja wyraźnie pokazuje, że nawet przy ekstremalnie 
krótkich cyklach i bardzo małych objętościach wtrysku 
nowe maszyny e-cap zachowują wysoką stabilność pracy. 
Podczas procesu osiąga się wyjątkową dokładność for-
mowania oraz minimalny odsetek nieprawidłowych detali. 
„Bardzo krótkie czasy suszenia oraz dostępne w standar-
dzie ruchy równoległe maszyny umożliwiają czas cyklu 
poniżej 2 sekund”, wyjaśnia Mairhofer. Wyrzut odbywa 
się równolegle z otwarciem formy. Nowym rozwiązaniem 
jest użycie serwoelektrycznego wyrzutnika napędzanego 
bezpośrednio, który w miarę potrzeby może być wzmoc-
niony hydraulicznie. Te dwa rodzaje napędów jakie oferuje 
ENGEL, zapewniają, że wtryskarka zarówno w trakcie 
bieżącej produkcji, jak i po przestoju będzie pracować za 
każdym razem z najwyższą wydajnością. O ile w trakcie 
procesu produkcyjnego można łatwo usunąć nakrętki z 
formy, to w przypadku zatrzymania maszyny wypychacz 
musi użyć więcej siły, by usunąć ostygniete nakrętki. Ze 
względu na to, że przerwy w produkcji występują rzadko, 
wydajniejszym rozwiązaniem jest doposażenie maszyny 
w napędy hydrauliczne niż zastosowanie mocniejszych 
napędów wypychacza. Więcej siły tam, gdzie jej potrzeba 
– tą dewizą kieruje się ENGEL. 
Jednostka plastyfikująca została kompletnie przemo-
delowana, ponieważ w  międzyczasie zmieniły się też 
właściwości przetwarzanych materiałów. W przypadku 
zakrętek CSD wskaźnik szybkości płynięcia dzisiej-
szych typów HDPE mieści się w  zakresie od 0,8  do 
1,4  g/10  min, co wymaga wysokiej plastyczności, 

szczególnie w przypadku bardzo krótkich cyklów. ENGEL 
odpowiednio zwiększył moment obrotowy agregatu 
dozującego a z myślą o produkcji zamknięć opracowa-
no nowy ślimak plastyfikujący, oraz odporny na zużycie 
pierścieniowy zawór zwrotny ślimaka. Dzięki nowemu 
designowi ślimak barierowy nawet przy dużej prze-
pustowości wyjątkowo delikatnie przetwarza mało upla-
stycznione HDPE i zapewnia bardzo dobry współczynnik 
topnienia oraz jednorodność stopionego tworzywa. 

Optymalizacja zużycia energii  
w całym gnieździe produkcyjnym
Czystość procesu i  wydajność energetyczna od 
początku odgrywały dużą rolę w tej serii maszyn. Dzięki 
zabudowanej dźwigni kolanowej oraz bardzo czystemu 
wykonaniu prowadnicy liniowej ruchomej płyty mocującej 
te maszyny spełniają wymagania przemysłu spożywcze-
go. Na wyjątkową wydajność energetyczną przekłada 
się też całkowicie elektryczna technika napędu. Do tego 
maszyna jest wyposażona w  zasilanie drugostronne 
energią hamowania, które zapobiega powstawaniu 
mocy szczytowej. Dzięki bardzo wysokiej sprawności 
napędów maszyny e-cap wymagają minimalnej ilości 
wody chłodzącej. Do produkcji zakrętek 29/25 maszyna 
e-cap 2440/380 w trybie pracy szybkobieżnej wyma-
ga zaledwie 0,37  kWh na kilogram granulatu, a  cała 
jednostka produkcyjna wykazuje bardzo niskie zużycie 
energii elektrycznej. „Jako dostawca systemowy już na 
początku projektu koordynujemy ze sobą wszystkie ele-
menty. Dzięki temu możemy wykorzystać pełny potencjał 
gniazda produkcyjnego”, wyjaśnia Mairhofer.

Nowe wtryskarki e-cap o sile zwarcia od 2200 do 4200 kN.

Zakrętki do napojów są coraz lżejsze, a cykle 
stają się coraz krótsze. Nowa maszyna e-cap 
jest do tego idealnie dostosowana”.
Friedrich Mairhofer, manager produktu odpowiedzialny  
za segment całkowicie elektrycznych wtryskarek

ENGEL injection-kwiecień-2020_19



Na podstawie masy elementu producent może z łatwością 
stwierdzić, czy wlewki zostały prawidłowo odcięte albo 
czy na elementach wystąpiły niedotryski lub przetryski. 
Obciągnięcia z powodu niedostatecznego nacisku rów-
nież powodują zmniejszenie masy elementu, dzięki czemu 
można je szybko wykryć. Innym obszarem wykorzystania 
pomiaru jest produkcja detali z wkładkami. Dzięki kontro-
li masy bezpośrednio po procesie wtryskiwania można 
wykryć brak wkładki w detalu. Pomiar masy umożliwia 
automatyczne oddzielanie detali nieprawidłowych od 
dobrych. Pomiar masy zintegrowany w  linii produkcyj-
nej gwarantuje więc 100-procentową kontrolę części. 

Ważenie bez straty czasu

Masa elementu odzwierciedla stałość procesu wtryskiwania, a  tym samym jakość 
produkcji. Z tego powodu po zakończeniu procesu, detale waży się często ręcznie 
albo chwytak odkłada je na wagę, a następnie ponownie odbiera. ENGEL zaprojekto-
wał system ważący o wysokiej precyzji do pomiaru bieżącej masy. System ten można 
zintegrować bezpośrednio między osiami obrotowymi, a głowicą odbierającą robota 
liniowego z serii ENGEL viper. Detali nie trzeba odkładać aby dokonać pomiaru, można 
więc rejestrować te pomiary bez przerywania procesu.

Dzięki nowemu rozwiązaniu można masę detalu określić bezpośrednio na maszynie.

Najwyższa dokładność pomiaru
Na wyzwanie związane z zapewnieniem precyzyjnego 
pomiaru na ramieniu robota składa się wiele zewnętrz-
nych czynników, które mogą wpływać na dokładność 
pomiaru. Zaliczają się do nich na przykład drgania 
powodowane przez ruchy maszyny albo doprowadzanie 
mediów. Generalnie obowiązuje zasada: im spokojniej 
pracuje robot lub głowica odbierająca oraz im mniej 
intensywny jest przepływ mediów, tym dokładniejsze 
wyniki pomiaru. Biorąc pod uwagę te czynniki, ENGEL 
opracował system pomiaru masy do robota liniowego 
z serii viper, o rozmiarze z zakresu 12 do 120, który 
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zapewnia najwyższą dokładność pomiaru względem 
porównywalnych systemów dostępnych na rynku. 
System ważący został wyposażony w zabezpieczenie 
przed przeciążeniem (trzpienie i  krawędź ogranicza-
jąca). Dzięki temu czujniki są optymalnie chronione 
przed uszkodzeniem, nawet w przypadku wyraźnego 
przeciążenia. Zbyt duży ładunek zmniejsza po prostu 
dokładność pomiaru. 

Przemysł 4.0 siłą napędową
Rosnący popyt na stosunkowo inteligentne systemy 
jest logicznym następstwem stosowania inteligentnych 
systemów wspierających w ramach strategii przemysłu 
4.0. W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz dalszej 
optymalizacji procesów konsekwentnie rejestrowane są 
dane, takie jak masa części. W wielu zastosowaniach 
ważenie elementów stosowane jest jako dodatkowy etap 
kontroli jakości, poza już zintegrowanymi we wtryskarce 
systemami monitoringu i systemami wspierającymi, taki-
mi jak iQ weight monitor czy iQ weight control.
Interfejs systemu pomiaru masy w przypadku zintegrowa-
nych robotów znajduje się w jednostce sterującej CC300 
wtryskarki, przy czym proces monitorowania masy został 
zaprojektowany w możliwie prosty sposób. W edytorze 
sekwencji roboczej dostępny jest standardowy proces 

ważenia, a ponadto wszystkie zarejestrowane wartości 
pomiarowe zapisywane są w pamięci maszyny. System 
pomiarowy można zamontować również na samodziel-
nym robocie, ENGEL zaprogramował w tym celu dodat-
kowy interfejs do wygodnej obsługi zdalnej. 

Zastosowanie w branży motoryzacyjnej
Głównym motorem napędowym rozwoju jest branża 
motoryzacyjna i branża produktów małego AGD. Jednym 
z pierwszych użytkowników systemu pomiaru masy jest 
dostawca z sektora motoryzacyjnego ZKW Lichtsysteme 
z siedzibą w Wieselburgu (Austria). System ważenia został 
tu zamontowany najpierw na wtryskarce, która wytwarza 
detal o maksymalnej wadze 150g. „Ta aplikacja działa 
niezawodnie, zapewniając stabilność wagi i właśnie dzięki 
temu otwiera możliwość pełnego wykorzystania poten-
cjału nowego systemu pomiaru wagi”, wyjaśnia Markus 
Benedikt, Process Engineering Injection Moulding w 
ZKW. „Pierwsze pomiary próbne już potwierdzają bardzo 
wysoką dokładność”. Mając tak dobre doświadczenia 
system umieścimy na linii produkcyjnej dla większych 
części o masie wtrysku 750 gramów. „Oczekujemy 
wyraźnego wzrostu wydajności dzięki zastosowaniu 
bezpośredniego procesu kontrolującego części podczas 
bieżącej produkcji”, wyjaśnia Benedikt.

Systemy ważące montowane  
są między osiami obrotowymi 
a głowicą odbierającą  
robota liniowego. 
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Oferując dwie wielkości urządzenia, ENGEL obejmuje 
w ten sposób szerszy zakres zastosowań i dzięki temu 
kompleksowo wspiera klientów od etapu projektowania 
produktów i procesu, przez realizację, aż po produkcję 
seryjną. Nowy, mniejszy agregat reaktywny umożliwia 

pracę z wykorzystaniem matryc o pojemności od 10 do 
600 cm³ i oferuje dla urządzeń w showroomach duży 
zakres elastyczności w produkcji elementów testowych, 
próbkach oraz detalach o masie do 1,5 kg. Drugi, więk-
szy agregat umożliwia pracę z matrycą o pojemności 

Proces polimeryzacji in situ otwiera duże możliwości dla produkcji detali wzmacnianych 
włóknami, wytwarzanych z wykorzystaniem termoplastycznej matrycy poliamidowej. 
Począwszy od suchych włókien wzmacniających proces polimeryzacji i  formowania 
zostaje połączony, co w  produkcji seryjnej, na przykład w  branży motoryzacyjnej, 
umożliwia wyjątkowo wydajne i zautomatyzowane procesy. Decydujące znaczenie dla 
wydajności przetwarzania i jakości produktów ma agregat reaktywny zaprojektowany 
przez ENGEL specjalnie z myślą o obróbce i wtryskiwaniu ε-kaprolaktamu. Zmniejsza-
jąc wielkość, ENGEL optymalizuje systematycznie swoje rozwiązanie. 

Agregat reaktywny ENGEL teraz 
dostępny w dwóch rozmiarach:  
jeszcze bardziej bezpiecznie topienie

Rozwiązanie ENGEL do polimeryzacji in situ wykorzystywanej podczas produkcji termoplastycznych elementów 
z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem włóknistym wyróżnia się wyjątkowo kompaktową budową maszyn. 
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Smart machine: inteligentne systemy wspomagania,  
takie jak iQ weight control, wyrównują wahania procesowe, 
 jeszcze zanim powstanie wadliwy detal. 

Kompozyty termoplastyczne
Kompozyty termoplastyczne nadal zyskują na 
znaczeniu w dziedzinie konstrukcji lekkich. Przede 
wszystkim z dwóch powodów: po pierwsze kom-
pleksowe podejście do tworzyw termoplastycznych 
umożliwia wydajną integrację formowania i funkcjo-
nalizacji półproduktów wzmocnionych włóknami, co 
obniża koszty wytworzenia detalu. Po drugie zasto-
sowanie wyłącznie termoplastycznych polimerów 
ułatwia wdrażanie koncepcji recyklingowych. ENGEL 
jako dostawca systemowy opracował dwie kompletne 
metody do produkcji detali z kompozytów termo-
plastycznych, bazując na polimeryzacji in situ oraz 
technologii ENGEL organomelt. Oba zastosowania są 
do dyspozycji w formie testowej w centrum techno-
logicznym dla kompozytów lekkich ENGEL w Austrii.

do 1500 cm³. Oba agregaty mają bardzo kompaktową 
budowę. Integrują one kompletny układ zasilania w 
media, redukując tym samym powierzchnię posado-
wienia gniazda produkcyjnego. W ramach polimeryzacji 
in situ, termoplastycznej metody RTM, wstępnie uformo-
wane, suche włókna infiltrowane są z reaktywną matrycą 
bezpośrednio w gnieździe formy. Dzięki niskiej lepkości 
ε-kaprolaktamu w stanie roztopionym suche włókna 
można bardzo łatwo usieciować. W  porównaniu do 
duroplastycznego RTM możliwe jest uzyskanie dłuższych 
ścieżek przepływu i większej zawartości włókien. Dzięki 
temu podczas polimeryzacji ε-kaprolaktamu do postaci 
poliamidu 6 powstaje wysokoobciążalny związek, który 
bezpośrednio po wytworzeniu w ramach tego samego 
procesu można wykorzystać do wtryskiwania. 

Wyraźnie niższe ryzyko zużycia
W procesie wtryskiwania komponentów reaktywnych 
świetnie sprawdzają się tłoki wtryskowe z serwona-
pędem elektrycznym. Pozwalają one wyjątkowo pre-
cyzyjne ustawić wtryskiwaną objętość oraz idealnie 
zsynchronizować wtrysk obu składników. Zdecydowa-
no się na pominięcie procesu recyrkulacji powszechnie 
występującego w urządzeniach reakcyjnych. Topi się 
jedynie tyle monomeru, ile ma być w danym momen-
cie przetworzone. Dzięki temu uzyskano wyjątkowo 
krótki czas pozostawania składników mieszaniny 
reaktywnej w urządzeniu, co pozwala na uniknięcie 
ich rozproszenia. Zapobiega to termicznemu uszko-
dzeniu materiału. Kolejna zaleta koncepcji opracowanej 
przez ENGEL widoczna jest szczególnie w eksploatacji 
próbnej i testowej, wymagającej częstej zmiany recep-
tury i partii: pozostałości materiału można z łatwością 
usunąć z  gniazda produkcyjnego, bez konieczności 
jego płukania. 
Nowością są podajniki ślimakowe sprzężone magne-
tycznie, służące do doprowadzania stałych składników 
mieszaniny reakcyjnej. Zapewniają one niezawodne i 

bezpieczne pobieranie składników stałych. Połącze-
nia magnetyczne pracują bezkontaktowo i umożliwiają 
wykonanie uszczelnienia całego dopływu materiału bez 
udziału części zużywających się. Dozowanie i topienie 
materiału odbywa się w granicach podanych przez 
użytkownika w sposób ciągły, w znacznym stopniu nie-
zależnie od procesu wtryskiwania. Do chwili podawania 
materiału magazyn i układ transportu materiału stałe-
go są oddzielone termicznie i fizycznie od znajdującej 
się poniżej strefy topienia. Nad stopionym materiałem 
utrzymywana jest próżnia również podczas uzupełniania 
materiału w zasobniku, co dodatkowo zwiększa bez-
pieczeństwo procesu i jakość produktu.

Rozwiązanie kompatybilne ze  
wszystkimi wtryskarkami ENGEL
Agregat reaktywny ENGEL w obu wielkościach można 
połączyć z wtryskarkami ENGEL ze wszystkich serii. 
Wtryskarki z jednostką sterującą CC300 można doposa-
żyć. Kompletna integracja jednostki sterującej umożliwia 
centralną kontrolę całego procesu z poziomu wyświet- 
lacza na maszynie. Opcjonalnie agregat reaktywny z 
własną jednostką sterującą CC300 może być używany 
jako system autonomiczny. Spektrum zastosowania pro-
cesu polimeryzacji in situ sięga od małych elementów 
o cienkich ściankach, po wielkopowierzchniowe wyso-
koobciążalne elementy strukturalne wykorzystywane w 
konstrukcjach lekkich z branży motoryzacyjnej, elektro-
nice samochodowej, wtrysku technicznym i w produkcji 
sprzętu sportowego. Używanie zaprasek metalowych lub 
przewodów w bardzo małych strukturach, polimeryzacja 
in situ, nawet bez wzmocnienia włóknami, ma dodatkowe 
zalety w porównaniu do innych metod. 
W swoim centrum technologicznym dedykowanym kom-
pozytom do konstrukcji lekkich, zlokalizowanym w Austrii, 
ENGEL, wspólnie z Uniwersytetem Johannesa Keplera 
w Linzu i producentem form Schöfer, stale pracuje nad 
dalszym rozwojem procesu polimeryzacji in situ.
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W czasach cyfryzacji aktualne jest stwierdzenie: „u nas 
na sukces pracują ludzie, czego dowiódł i tym razem 
ten projekt”, podkreślił Frank-Olaf Schütte, dyrektor 
działu technicznego w Georg Utz w Schüttorf, na po-
czątku naszej wizyty. „Jeśli uda mi się zmotywować i 
zaktywizować cały zespół, wówczas nawet ludzie w 
różnym wieku zainteresują się projektem cyfryzacji. 
Starsze osoby cieszą się, że w końcu mogą zrealizo-
wać to, o czym marzyli od 20 lat, a młodsi pracowni-
cy po prostu zachwycają się nowoczesnymi układami 
sterującymi”.
„Utz to klasyczne przedsiębiorstwo rodzinne, które dba 
o właściwe wartości”, Dr. Jan Giesbrecht, CTO w Georg 
Utz Holding (Bremgarten/Szwajcaria), objaśnia filozofię 
przedsiębiorstwa. „Dużą wagę przykładamy do ludzi 
i  pracowników. To nie jest tylko wizja, zajmujemy się 
tą kwestią bardzo aktywnie. Mamy tu przykładowo 40 
praktykantów, których regularnie wspieramy i którzy po 
praktykach mogą zdecydować się na naukę w syste-
mie dualnym, razem z nami. W aktualnie toczącej się 
dyskusji wokół tworzyw sztucznych – chociaż jesteśmy 
producentem opakowań wielorazowych – skupiamy się 
na zrównoważonej i wydajnej produkcji”.
Grupa Utz z  siedzibą w  Bermgarten, miejscowości 
położonej w  kantonie Argowia, prowadzi działalność 
międzynarodową i ma swoje placówki na całym świe-
cie. Grupa specjalizuje się w produkcji pojemników do 
przechowywania oraz przewożenia materiałów, a tak-
że nośniki materiałów i palety z tworzyw sztucznych z 
recyklingu. Placówka w Schüttorf (północne Niemcy), 
w której pracuje ponad 500 pracowników, to największy 
oddział grupy. Zakład podzielony jest na trzy obszary 
produkcyjne, spośród których największym jest dział 
wtryskiwania.

Wyraźnie niższe zużycie energii
Pomysł stojący za nowymi urządzeniami produkcyjnymi, 
został gruntownie opisany w pracy licencjackiej autor-
stwa Jannika Vrielinka, byłego stażysty, a teraz technika 
procesu w Utz. Praca poświęcona jest kwestii „nowo-
czesnych układów chłodzących”. „W ostatnich latach 

Postęp w cyfryzacji:  
za sukces odpowiadają ludzie

Globalny koncern Utz opracował własną koncepcję termostatowania form, korzys- 
tając systemów ENGEL e-flomo i iQ flow control, służącym do cyfrowego termo-
statowania. Koncepcję tę obie firmy ENGEL i Utz zastosowały z powodzeniem w 
wielu nowych gniazdach produkcyjnych. Koncern Utz wprowadzając cyfryzację ter-
mostatowania poszedł krok dalej w kierunku przemysłu 4.0. Rozwiązanie okazało 
się tak udane, że ma stać się standardem we wszystkich zakładach produkcyjnych 
należących do grupy.
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niej doświadczenia. Dzięki temu – a także na podstawie 
wniosków płynących z  pracy licencjackiej – mogliś- 
my opracować gotowy pakiet rozwiązań do nowych 
maszyn”.
Z pracy licencjackiej wynika, że nie ma potrzeby inten-
sywnego termostatowania, jakie z początku ustawiano. 
Podczas eksperymentów Vrielink zbadał, jak bardzo 
można zmniejszyć przepływ bez negatywnego wpływu 

wymaga się od nas optymalizacji procesów w różnych 
obszarach”, tłumaczy Schütte. Chodzi o  zbrojenie, 
wydajność energetyczną, stabilność procesów oraz 
zrównoważony rozwój. „Podzieliliśmy się na różne grupy 
projektowe, a jedna z nich zajmowała się nowoczesny-
mi technikami chłodniczymi”, wyjaśnia dalej Schütte. 
„Najpierw prototypową wtryskarkę wyposażyliśmy w 
układ chłodzący, a następnie zaczęliśmy zbierać dzięki 

Regulacja temperatury odgrywa istotną rolę ze względu  
na możliwe zmiany wymiarowe i deformacje szczególnie 
w przypadku dużych elementów.
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na jakość detalu. Dzięki temu zużycie energii udało się 
ograniczyć o dwucyfrową wartość procentową. Do tej 
pory chłodzenie w  Utz było realizowane analogowo. 
„Ilość wody regulowano ręcznie za pomocą klasycz-
nego regulatora przepływu z  okienkiem rewizyjnym”, 
relacjonuje Schütte: „Do tej chwili nie mieliśmy żadnej 
możliwości, aby kontrolować te procesy. W cyfryzacji 
procesów chłodzenia i  regulacji temperatury widzimy 
duży potencjał na przyszłość. W przyszłości chcemy nie 
tylko w tej placówce, ale i w ramach całej grupy zadbać 
o większą transparentność kwestii chłodzenia i dalej 
rozwijać cyfryzację”. Z tego powodu po dyskusjach w 
Utz zdecydowano się na wdrożenie e-flomo od ENGEL.

Dynamicznie ustawione  
wieloobwodowe termostatowanie
e-flomo to elektroniczny rozdzielacz wody, który odgrywa 
kluczową rolę w cyfryzacji i osieciowaniu procesu termo-
statowana form w urządzeniach produkcyjnych ENGEL. 
Na podstawie wartości zarejestrowanych przez e-flomo 
oprogramowanie iQ flow control od ENGEL optymalizuje 
przepływ oraz dynamicznie i autonomicznie dostoso-
wuje proces regulacji temperatury do danych warun-
ków. Ponadto w przypadku zastosowania termostatów 
ENGEL e-temp, można w razie potrzeby dostosować 
prędkość obrotową pomp w urządzeniach. Takie rozwią-
zanie umożliwia iQ flow control połączenie maksymal-
nej stabilności procesu z najwyższą produktywnością 
oraz wydajnością energetyczną. Powodem, dla którego 
ENGEL tak intensywnie zajmuje się termostatowania, jest 
bardzo istotny wpływ, jaki temperatura ma na wydajność 

i jakość procesu formowania wtryskowego. Jednak w 
praktyce temu czynnikowi często poświęca się zbyt 
mało uwagi. „Udało nam się już zmienić sposób myślenia 
u wielu naszych klientów”, mówi Klaus Tänzler, manager 
produktu działu termostatowania w ENGEL. „W 2010 
roku dzięki flomo naprawdę dużo zdziałaliśmy w kwestii 
termostatowania. Klasyczny proces regulacji opiera się 
na statycznym przepływie. Jeśli w formie znajduje się 
sześć kanałów regulacyjnych i w jednym z nich coś się 
zmieni, wpłynie to na przepływ w pozostałych kanałach. 
Dzięki naszemu dynamicznemu systemowi możemy 
teraz zareagować na zmianę i skompensować przepływ 
we wszystkich kanałach”. ENGEL niezmiennie prowa-
dzi intensywne prace na tym polu, o czym świadczą 
optymalizacje e-flomo, e-flomo premium, iQ flow control 
oraz e-temp. Jako ekspert systemowy ENGEL uznaje 
stałą optymalizację procesu termostatowania za jedną 
ze swoich kluczowych kompetencji i właśnie dlatego 
aktywnie realizuje proces cyfryzacji w tym obszarze. 
Koncepcja oparta na e-flomo i iQ flow control, nad którą 
przez ostatnie półtora roku wspólnie pracowało Utz 
i ENGEL, została wcielona w życie łącznie na czterech 
gniazdach produkcyjnych o takiej samej budowie. Na 
każdej 1000-tonowej wtryskarce zamontowano więcej 
systemów e-flomo niż w jakimkolwiek dotychczas reali-
zowanym projekcie. Systemy zostały rozmieszczone 
wyjątkowo kompaktowo, z boku i z tyłu maszyny. Na 
każdej z maszyn, także z boku i z  tyłu, umieszczono 
wiele urządzeń do regulacji temperatury. Zasilanych jest 
do 60 obwodów regulujących na jednej formie. ENGEL 
skonfigurowało system w  taki sposób, że z poziomu 

Kompaktowa integracja: gniazda produkcyjne zostały wyposażone w systemy 
e-flomo i urządzenia regulacyjne, znajdujące się z boku i z tyłu maszyny. 
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panelu obsługowego maszyny każdy z obwodów regu-
lujących można przełączać między trybami chłodzenia, 
nagrzewania, zasysania oraz przedmuchu i nie wymaga 
to jakichkolwiek modyfikacji złączy przewodów giętkich. 

Regulacja temperatury zintegrowana 
w jednostce sterującej
Główna idea koncepcji termostatowania, opracowana 
przez Utz, to zrezygnowanie z ręcznej obsługi ustawia-
czy i wykonywanie wszystkich ustawień chłodzenia i 
termostatowania na sterowniku CC300, zintegrowanym 
we wtryskarkach ENGEL. W przypadku przezbrojenia 
czy bezpostojowego procesu produkcyjnego opera-
tor maszyny mógłby wywołać te parametry albo stale 
monitorować je podczas bieżącej produkcji.
„Dążenie do optymalizacji czasu przezbrajania i ograni-
czenia liczby wadliwych detali to nie wszystko. Chcemy, 
żeby proces przezbrajania stał się łatwiejszy dla naszych 
pracowników”, wyjaśnia Schütte. „Ręczne przezbrajanie 
zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem błędu. Ale jeśli 
dane znajdują się w sterowniku i są stosowane automa-
tycznie, można zawsze bezbłędnie wykonać optymalny 
proces. Przy uruchomieniu maszyny wyraźnie zmniejsza 
się liczba wadliwych detali”. Zadeklarowanym celem Utz 
jest także maksymalne wykluczenie wadliwych detali 
podczas produkcji.

Wysoka elastyczność maszyn
„Ważną cechą naszych maszyn jest ich uniwersalność”, 
Schütte porusza kolejny ważny temat. „Każda maszyna 
pracuje z wykorzystaniem różnych form. Elastyczność 
ma dla nas ogromne znaczenie. Maszyny są zbudo-
wane w  taki sam sposób, a  każda z  nich musi być 
w stanie idealnie powtórzyć poszczególne procesy”. 
Do szczególnie wymagających produktów należą duże, 
cienkościenne pojemniki z  polietylenu. Decydujące 
znaczenie ma tu stabilność procesu, umożliwiająca 
uniknięcie deformacji. 
Polietylen i polipropylen stanowią znaczną większość 
surowców przetwarzanych w Schüttorf. Do tego docho-
dzą polimery przewodzące oraz wiele recyklatów. 

Często w  ramach szybkiej wymiany w  tej samej for-
mie przetwarzane są różne materiały, które wymagają 
innej temperatury, częściowo tylko w poszczególnych 
obwodach regulacyjnych. „Dzięki dynamicznej jedno-
obwodowej regulacji możemy w krótkim czasie zmienić 
materiał i błyskawicznie uzyskać stabilność procesu”, 
wyjaśnia Schütte. 

Automatyczny przedmuch 
obwodów rozdzielacza w formie
Kolejną zaletą jest większe bezpieczeństwo procesu. 
W  końcu obwody chłodzące też mogą dać się we 
znaki. „W przypadku chłodzenia analogowego zwykle 
nie dostrzegamy tego podczas produkcji”, podkreśla 
Schütte. „Ale jeśli monitorujemy każdy obwód oddziel-
nie, możemy szybko zauważyć, że coś jest nie tak 
i odpowiednio zareagować. Dzięki systemom cyfrowym 
można ustalić wartości graniczne, których przekrocze-
nie wywoła alarm”.
Pozostałości wody i zanieczyszczenia znajdujące się 
w kanałach regulacyjnych form mogą doprowadzić do 
korozji, co skraca okres żywotności i  zmniejsza sta-
bilność procesu regulacji temperatury. Dlatego przed 
wymianą form i wkładów odbywa się przedmuch kana-
łów regulacyjnych sprężonym powietrzem. W przypad-
ku konwencjonalnych rozwiązań jest to ręczny proces, 
który nie tylko wymaga wiele czasu, ale też wiąże się 
z  pewnym ryzykiem resztkowym, ponieważ kanały 
często przedmuchiwane są w sposób nierównomier-
ny. Aby w  tej kwestii zapewnić większą wydajność 
i  maksymalne bezpieczeństwo, w  ENGEL rozsze-
rzono funkcjonalność elektronicznego rozdzielacza 
wody e-flomo w wersji premium o zautomatyzowane, 
sekwencyjne przedmuchiwanie obwodów rozdzielacza. 
„Automatyzacja przedmuchu pozwala na wydłużenie 
okresów konserwacji form i obniżenie kosztów utrzy-
mania ruchu”, podkreśla Schütte. „Kolejna zaleta jest 
związana z mocowaniem formy. Nowa funkcja zapewnia 
optymalne odpowietrzanie kanałów regulacyjnych, co 
od samego początku przekłada się na wysoką jakość 
elementów”.

Od lewej: Jannik Vrielink, technik procesu, Josef Krnak, kierownik działu 
produkcji metodą wtryskiwania oraz Ingo Schohaus, mechanik procesu 
obróbki tworzyw sztucznych (wszyscy z Georg Utz), Klaus Tänzler, manager 
produktu odpowiedzialny za obszar regulacji temperatury, ENGEL AUSTRIA, 
Christoph Hölscher, inżynier sprzedaży, ENGEL Deutschland, Frank-Olaf 
Schütte, dyrektor działu technicznego w Georg Utz  
oraz Dr. Jan Giesbrecht, CTO w Georg Utz Holding.
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„Nie widziałem innej fabryki, która byłaby zautomaty-
zowana w aż tak wysokim stopniu”, dumnie podkreśla 
Michael Meister podczas prezentacji nowego budynku. 
Właściciel firmy inżynieryjnej Meister-Quadrat z siedzi-
bą w Niklasdorfie (Austria) jest odpowiedzialny za nowe 
procesy wytwarzania i formowania wtryskowego. Razem 
ze zleceniodawcą, przedsiębiorstwem Steinbach, oraz 
producentem wtryskarek ENGEL, który również wywodzi 
się ze Schwertbergu, zrobił wszystko, co możliwe, by 
wytyczyć nowe drogi pozwalające maksymalnie wyko-
rzystać potencjał optymalizacyjny. 
Sąsiedztwo partnerów projektowych także przełożyło się 
na sukces. Steinbach i ENGEL należą do w Schwertbergu 
do firm o najbogatszej tradycji, stale inwestujących w swoje 

zakłady i nieustannie się rozwijających. Tereny sąsiadują-
cych ze sobą przedsiębiorstw dzieli tylko linia kolejowa.

Własna produkcja gwarancją  
bezpieczeństwa
Przez długi czas głównym przedmiotem działalności 
Steinbach była wełna, aż na przełomie tysiąclecia rynek 
rzemieślniczy załamał się. Poszukiwano innego kierunku 
rozwoju, a wybór przypadkowo padł na branżę baseno-
wą. „Szczęśliwy zbieg okoliczności”, jak twierdzi Hannes 
Peterseil, kierownik zakładu w Schwertbergu. W ostatnich 
latach branża „dosłownie eksplodowała”. Od basenów 
ogrodowych i dmuchanych akcesoriów, przez technikę 
basenową, aż po produkty do czyszczenia i dezynfekcji 

Znacznie więcej  
niż funkcja pick and place
Jako producent basenów i akcesoriów basenowych Steinbach nieco więcej od innych 
myśli o rekreacji. Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na czas wolny. I Steinbach stale 
się rozwija. Model działalności jest wprawdzie oparty głównie o handel, jednak w stra-
tegicznych segmentach to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Schwertbergu, ma-
lowniczej miejscowości położonej w Górnej Austrii, coraz więcej produktów wytwarza 
samodzielnie. Od pięciu lat do tej grupy należą także opakowania środków do pielęgnacji 
basenów. Dzięki inwestycji w nową, całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną Ste-
inbach świetnie prosperuje na rynku zdominowanym przez azjatyckie przedsiębiorstwa. 
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Robot ENGEL viper w wersji autonomicznej: razem z wózkiem 
poprzecznym (po lewej stronie na ilustracji) robot łączy proces 
produkcji metodą formowania wtryskowego z magazynem 
wysokiego składowania. Co dziesięć sekund robot viper  
zgłasza do magazynu aktualną liczbę sztuk. Robot viper układa pokrywki w skrzynkach. 

basenów – Steinbach dostarcza do marketów budow-
lanych i ogrodowych, a także dyskontów wszystkie pro-
dukty, których mogą potrzebować prywatni właściciele 
basenów. 
To wymagająca grupa klientów, dla której bezpieczeń-
stwo podczas kąpieli stoi na pierwszym miejscu – nawet 
przed rozrywką. Od 2015 roku właśnie z tego powodu 
Steinbach samodzielnie produkuje opakowania do środ-
ków pielęgnacyjnych i rozlewa je we własnym zakładzie. 
Przede wszystkim produkty zawierające chlor wyko-
rzystywane do dezynfekcji wody, takie jak tabletki czy 
granulat, a  także płynne środki grzybobójcze stawiają 
bardzo wysokie wymagania w stosunku do pojemników. 
„Zaprojektowaliśmy własne opakowania, a nawet nowa-
torskie zabezpieczenie przed dziećmi”, mówi Peterseil. 
„Dzięki temu, że samodzielnie produkujemy i rozlewamy 
środki, mamy pełny wpływ na jakość i ułatwiamy klientom 
bezpieczne przechowywanie oraz stosowanie naszych 
produktów”. A dodatkową zaletą jest elastyczność. Własna 
linia produkcyjna umożliwia też ekonomiczne spełnianie 
indywidualnych potrzeb sieci handlowych oraz produkcję 
mniejszych serii. 
Poza produktami zawierającymi chlor w Schwertbergu 
rozlewane są też środki czyszczące, środki zwalczające 
glony oraz preparaty do regulacji poziomu pH wody. Pro-
dukowane są trzy różne opakowania z tworzywa sztucz-
nego: okrągłe puszki i butelki z polietylenu z zakręcanymi 
pokrywkami, a także prostokątne pojemniki z wieczkiem, 
wykonane z polipropylenu. W ostatnich latach w tym celu 
zakupiono dwie rozdmuchiwarki oraz trzy wtryskarki  
ENGEL e-motion. W  nowym, całkowicie zautomaty- 
zowanym budynku produkcyjno-logistycznym – oddalo-
nym o 300 metrów od siedziby głównej – przetwarzanie 

tworzyw sztucznych odbywa się w oddzielnej hali, połą-
czonej z rozlewnią znajdującą się piętro niżej i magazynem 
wysokiego składowania tuż za ścianą. Zautomatyzowano 
tu kompletny przepływ materiału, od dostawy surow-
ców, aż do wysyłki produktów końcowych ułożonych na 
paletach. „Nowa inwestycja pozwoliła nam na trzykrotne 
zwiększenie zdolności produkcyjnej”, wyjaśnia Peterseil. 

Robot viper komunikuje się z magazyno-
wym systemem informatycznym
Mimo skromnej lokalizacji na samym końcu hali, za wtrys- 
karkami, robot liniowy viper 40 w wersji autonomicznej, 
dostarczony przez ENGEL na potrzeby nowej inwestycji, 
pełni kluczową rolę w koncepcji automatyzacji. Łączy dwie 
maszyny e-motion produkujące zamknięcia do pojemni-
ków z magazynem wysokiego składowania. „To zupełnie 
nowa koncepcja”, wyjaśnia Meister. „Standardowo takie 
roboty nie odpowiadają za paletowanie”. I faktycznie, w 
firmie Steinbach początkowo również czynność tę miał 
wykonywać robot paletowy. „Nie udało nam się jednak 
osiągnąć założonej wydajności”, odpowiada Meister. 
„Robot liniowy jest tańszy, potrzebuje mniej miejsca, jest 
łatwiejszy w obsłudze i świetnie sztapluje. Mamy teraz 
najprostsze, najwydajniejsze i  najtańsze rozwiązanie. 
Robot liniowy pozwala na więcej, niż wydaje się wielu 
przetwórcom”.
Deborah Lidauer, manager produktu odpowiedzialna 
w ENGEL za automatyzację, całkowicie się z tym zgadza: 
„Standardowo robot liniowy viper pracuje na wtryskarce, 
ale rynek zna wiele przypadków wykorzystania autono-
micznego robota w procesie produkcyjnym, a co za tym 
idzie – wyraźnego zwiększenia wydajności”. W przypad-
ku takich zastosowań ENGEL montuje robota liniowego 
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Michael Meister, Meister-Quadrat

„Tylko kilku przetwórców 
w pełni wykorzystuje po-
tencjał robotów liniowych. 
Chcę to zmienić. Roboty 
oferują zdecydowanie 
więcej niż funkcję pick 
and place, także po odłą-
czeniu od wtryskarki”.

na oddzielnym portalu, który 
tak jak wtryskarka przejmuje 
dynamikę robota. W przypad-
ku Steinbach w  robocie viper 
40 wykorzystano możliwie naj-
dłuższą oś Z. 
Jednak to oprogramowanie, 
a  nie realizacja mechaniczna, wymagało dłuższego 
namysłu. Eksperci z  dziedziny automatyzacji pracu-
jący dla ENGEL zaprojektowali rozwiązanie specjalnie 
dostosowane do indywidualnego spektrum wymagań – 
uwzgledniającego połączenia z systemem zarządzania 
magazynem. Co więcej ENGEL wyposażyło autono-
micznego robota w  jedno z pierwszych urządzeń do 
obsługi ręcznej nowej generacji C10, chociaż ich oficjal-
ne wprowadzenie na rynek miało się odbyć dopiero kilka 
miesięcy później. „Wyjątkowo duży ekran dotykowy o 
przekątnej 10" gwarantuje jeszcze lepszą przejrzystość 
i wygodę obsługi. To duża zaleta w przypadku procesu 
paletowania w Steinbach”, podkreśla Lidauer. 

Urządzenie pracuje non stop
Dla techników przetwarzania tworzyw sztucznych obsłu-
ga autonomicznego robota jest tak prosta również dlate-
go, że wtryskarki także są wyposażone w roboty liniowe 
ENGEL viper. Roboty viper umieszczone na maszynach 
e-motion zdejmują z  form pokrywki do pojemników 
i  odkładają je na przenośnik pracujący nad jednos- 
tkami zamykania. Okrągłe pokrywki produkowane są z 

wykorzystaniem czterokrotnej 
formy, natomiast do produkcji 
pokrywek nakładanych wyko-
rzystuje się formę 1+1 włącznie 
z uchwytem, który robot viper 
bezpośrednio po wyformowa-
niu dociska do pokrywki.

Na końcu przenośnika robot autonomiczny na przemian 
chwyta 16 pokrywek okrągłych i 4 pokrywki nakładane, 
a następnie układa je w przygotowanych skrzynkach. 
Pomiędzy nimi układa przekładki z kartonu, które viper 
samodzielnie wyjmuje z magazynu i umieszcza w skrzyn-
kach. Aby viper nie musiał zmieniać chwytaka przy 
każdym kolejnym zadaniu, ustandaryzowano design 
opakowań. „Konsekwentnie dostosowaliśmy pojemniki 
do wymiarów palety”, wyjaśnia Meister. „Powierzchnia 
podstawy wiaderka wynosi 192 na 192 mm, a pojem-
niki okrągłe mają średnicę 96 mm. Cztery pojemniki 
okrągłe odpowiadają powierzchni wiaderka, a wszystkie 
pokrywki wpasowują się w ten raster”.
Co dziesięć sekund robot viper przekazuje do magazy-
nu wysokiego składowania aktualne informacje o liczbie 
sztuk, informuje o pełnych skrzynkach i zgłasza zapo-
trzebowanie na puste skrzynki. Wózek boczny zajmuje 
się automatycznym transferem skrzynek. Autonomiczny 
robot każdego dnia przekazuje nawet 50 000 części 
z  linii produkcyjnej do nowego magazynu wysokiego 
składowania, dysponującego 60  000 miejsc paleto-
wych, dzięki którym należy do największych w Austrii.

Dzięki nowej inwestycji w Schwertbergu przedsiębiorstwo 
Steinbach trzykrotnie zwiększyło swoją zdolność produkcyjną. Teraz 
przetwarzanie tworzyw sztucznych odbywa się w oddzielnej hali. 

Na dwóch sąsiadujących maszynach e-motion, które również 
wyposażono w roboty viper, odbywa się produkcja pokrywek 
do pojemników – zarówno okrągłych, jak i prostokątnych. 
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Produkcja metodą formowania wtryskowego w Stein-
bach odbywa się w trybie ciągłym. Nocą i w weekendy 
linia pracuje bezzałogowo. Na dwóch zmianach pracuje 
jedna osoba, która wykonuje wymaganą konserwację 
form oraz rzadkie wymiany. Jeśli konieczna jest ręczna 
ingerencja – na wtryskarce czy autonomicznym robocie 
– ochroną jest bufor. Dzięki temu gniazdo produkcyjne 
może pracować bez przerwy. 

Najszybszy serwis w pakiecie
Jakość i wydajność to kluczowe czynniki umożliwiające 
Steinbach odnoszenie sukcesów na wrażliwym na ceny 

międzynarodowym rynku produktów rekreacyjnych. 
Chociaż firma działa na całym świecie, stawia na lokal-
nych partnerów. Poza maszynami przetwórczymi także 
formy pochodzą od austriackich producentów: HWB 
z  siedzibą w  Horitschon oraz Glatzer z  Fischamend 
pod Wiedniem. ENGEL dokłada od siebie bonus za 
sąsiedztwo. „Kiedy wysyłamy zgłoszenie serwisowe 
do ENGEL, zdarza się, że serwisant już 20 minut póź-
niej pracuje przy maszynie”, mówi Hannes Peterseil. 
„ENGEL dostarcza nam świetne rozwiązania techniczne 
i najszybszy serwis. Mamy światowego lidera na wycią-
gnięcie ręki. Musimy to wykorzystać”.

Steinbach jest jednym z pierwszych użytkowników nowego 
urządzenia do obsługi ręcznej C10 od ENGEL. Michael Meister 
z Meister-Quadrat demonstruje, jakie zalety dla obsługi 
autonomicznego robota niesie za sobą wyjątkowo duży  
ekran nowej generacji. 

Wspólnie na nowych ścieżkach ku automatyzacji: Hannes 
Peterseil, kierownik zakładu Steinbach w Schwertbergu, Klaus 
Mittmannsgruber, kierownik sprzedaży ENGEL w regionie 
Środkowej Austrii, Deborah Lidauer, manager produktu 
w ENGEL odpowiedzialna za automatyzację oraz Michael 
Meister, właściciel i dyrektor Meister-Quadrat (od lewej). 

Środki do pielęgnacji basenów, przede wszystkim produkty zawierające chlor, stawiają szczególnie wysokie wymagania 
w stosunku do opakowań. Design od Steinbach zapewnia bardzo bezpieczny transport i przechowywanie produktów, 
a jednocześnie umożliwia wysokowydajną produkcję. 
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engelglobal.com/circular-economy 

Jasno deklarujemy – 
najwyższy czas zamknąć 

obieg surowców.

W obszarze technologicznym również wspieramy 
intensywne zastosowanie recyklatu: nowa techno-
logia ENGEL skinmelt daje możliwość zastosowania 
materiałów o wysokim stopniu odzysku nawet w 
przypadku detali o złożonej geometrii.

Nasze maszyny są zielone nie tylko z wyglądu – 
zapraszamy do zapoznania się z naszymi spraw-
dzonymi rozwiązaniami i skontaktowania się z nami 
jeszcze dziś.

ENGEL ma świadomość swojej odpowiedzialności i wspiera klientów w dążeniu do zrównoważonej 
produkcji wtryskowej. Naszą działalność koncentrujemy na rozwiązaniach inject 4.0 dla smart factory, 
które otwierają nowe możliwości związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Przykładowo, 
oprogramowanie iQ weight control przeciwdziała wahaniom w procesie podczas obróbki recyklatów. 
Dzięki stale wysokiej jakości detali spektrum zastosowania materiału z recyklingu rozszerza się.


