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symbiozaDoskonała
Elektryczna + bezkolumnowa = e-victory.

Doskonała symbiozaElektryczna + bezkolumnowa = e-victory.

Bezkolumnowa i elektryczna. Jak żadne inne maszyny, ENGEL e-victory skutecznie łączą w sobie najlepsze zalety 
obu rozwiązań: najwyższy poziom precyzji, osiągany dzięki serwoelektrycznym jednostkom wtrysku oraz niezwykłą 
wydajność i efektywność technologii bezkolumnowej. 

W rezultacie otrzymujemy doskonałej jakości wypraski, o wysokiej precyzji wykonania, które wyprodukowano przy zas- 
kakująco niskim zużyciu energii.

Jest to maszyna idealnie nadająca się do detali wymagających najwyższej precyzji. ENGEL e-victory. 
Elektryczna bezkolumnowa.
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Niezwykle duże wymiary formy 
- Lepsze wykorzystanie wolnego od barier i przeszkód obszaru pracy formy
- Idealna do wielkogabarytowych form lub dużych rdzeni: pokaźnych rozmiarów płyty   
 mocujące umożliwiają pełne wykorzystanie swojej powierzchni, a nawet jej przekroczenie

Najwyższy poziom dostępności maszyny
-  Szybsza wymiana form dzięki krótszym czasom przezbrajania – nawet w przypadku form  
    wysokich i dużych gabarytowo
-  Mniejsze koszty konserwacji dzięki solidnej i bezobsługowej konstrukcji

Swoboda automatyzacji
- Szybsze wyjmowanie detali, mniejszy obrys oraz mniejsza wymagana wysokość 
 pomieszczenia dzięki swobodnemu dostępowi dla robotów i urządzeń automatyzacji 
 produkcji do formy

Minimalne zużycie formy
-  Opatentowany system ENGEL Flex-Link oraz standardowa regulacja równoległości  
 zapewniają niezrównaną równoległość stołów

Precyzyjny wtrysk dzięki elektrycznym jednostkom wtrysku

Wyjątkowa wydajność energetyczna
-  Niskie straty wskutek tarcia, elektryczne jednostki wtrysku oraz utrzymanie stałego ciśnienia  
 zamykania zapewniają niskie zużycie energii 
- Standardowy napęd ENGEL ecodrive podnosi wydajność energetyczną do nowego poziomu,  
 do tej pory osiągalnego wyłącznie w przypadku maszyn całkowicie elektrycznych 

Detale techniczne spełniające najwyższe wymagania jakościowe
-  Zalety konstrukcji bezkolumnowej oraz doskonała stabilność procesu maszyn  
 ENGEL e-victory umożliwiają spełnienie nawet najbardziej surowych wymagań  
 obowiązujących w produkcji detali technicznych:
 • Wysoka jakość powierzchni detali z długimi drogami płynięcia materiału w gniazdach
 • Wysoki poziom dokładności i powtarzalności wymiarów oraz masy przy produkcji detali  
 zarówno cienkościennych jak i o grubszej ściance.

Doskonała do pracy w warunkach clean room 
dzięki bezkolumnowej konstrukcji obszaru pracy formy i niskoemisyjnemu napędowi  

√

√

√

√

√

√

√

√

Precyzja maszyn elektrycznych czy też zalety technologii bezkolumnowej?
Najlepiej jedno i drugie. Dzięki maszynom ENGEL e-victory

Produkcja z użyciem maszyn, których klasa sił zamyka-
nia jest o jeden, a nawet dwa poziomy niższa.

Dokładne obliczenie wymaganej siły zamykania naprawdę się opłaca, bowiem bezkolumnowość maszyny jest 
tu równoznaczna z redukcją obrysu urządzenia, ale również i redukcją kosztów inwestycji, zwłaszcza jeżeli 
mamy do czynienia z:

√

√

√

formą o wielu gniazdach,

detalami gabarytowymi o małej powierzchni w płaszczyźnie podziału formy,

aplikacjami wielokolorowymi,
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Najbardziej innowacyjnaNajbardziej innowacyjnajednostka zamykania
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Duże wymiary formy

Już wersja standardowa bezkolumnowej jednostki zamykania ENGEL victory za-
pewnia formie większą swobodę działania niż pozostałe jednostki zamykania. 

Jeśli istnieje taka potrzeba, oferujemy rozwiązania z szerszym stołem mocowa-
nia formy lub większym rozstawem ramy. Tym samym możliwe jest zastosowanie 
stołów o przeznaczeniu dla większych jednostek zamykania, przy jednoczesnym 
zachowaniu siły zwarcia mniejszej jednostki.

Równoległość form w wysokiej precyzji 

W przypadku bezkolumnowych maszyn ENGEL victory, normy tolerancji wykonania 
poszczególnych komponentów - równoległości stołów czy zużycia się formy - pod-
dane są szczegółowemu procesowi kontroli jakości.  Każda z bezkolumnowych 
jednostek zamykania jest przed dostawą standardowo ustawiana za pomocą wy-
sokoprecyzyjnego systemu regulacji równoległości stołów. Również w trakcie eksploa- 
tacji maszyny zaleca się dalszą doraźną regulację jednostek, co z kolei znacząco wydłuża 
bezawaryjny okres eksploatacji maszyny oraz form. 

W czasie wzrostu siły zwarcia, funkcja równoległości stołów automatycznie dostosowuje 
się do poziomu równoległości formy. Możliwe jest to dzięki unikalnemu systemowi Flex-Link.

Ciężkie formy

Duża waga formy nie stanowi problemu dla bezkolumnowej jednostki zamykania. 
Wysoka precyzja równoległości stołów jest utrzymywana dzięki zastosowaniu nap- 
rężenia własnego w systemie Flex-Link, jak również poprzez wsparcie masywną 
ramą w kształcie litery C. 

A zastosowanie dodatkowych wózków wspierających ruchomą część formy, poz- 
wala na zwiększenie wagi formy praktycznie bez ograniczeń.

Wyjątkowa wydajność energetyczna
Już w swoich podstawowych założeniach koncepcja konstrukcji maszyn bezkolum- 
nowych gwarantuje najwyższe oszczędności energii. Wydajność energetyczną  
poprawiają przede wszystkim mocowane na łożyskach precyzyjne prowadnice, 
brak tarcia spowodowanego pracą kolumn oraz utrzymanie ciśnienia zamykania. 

Ponadto, zastosowanie standardowego systemu napędowego ENGEL ecodrive za-
pewnia znaczne oszczędności zużycia energii.

Zalety jednostki zamykania

8_e-victory e-victory_9



Gwarancja doskonałej jakości wyrobów.

Elektryczna jednostka wtrysku ENGEL.Elektryczna jednostka wtrysku ENGEL.

G w a r a n c j a doskonałejjakości wyrobów.
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Niezwykle precyzyjne sterowanie 
procesem wtrysku 

Elektryczne jednostki wtrysku ENGEL charakteryzują 
się niezwykłą precyzją ruchu podczas procesu 
wtrysku - w połączeniu z wysokim stopniem 
powtarzalności. Pozwala to znacznie poprawić 
jakość detali, szczególnie w przypadku wyrobów 
cienkościennych.

Doskonała stabilność procesu oznacza niezwykle 
niski poziom braków.

Wydajny napęd serwoelektryczny 

Dobierając elementy napędu ENGEL nie pozwala 
sobie na jakiekolwiek kompromisy. Stosowane są 
wyłącznie najwyższej jakości komponenty o wyjątkowej 
wydajności. Pozwala to nie tylko zredukować zużycie 
energii, ale także gwarantuje doskonałe parametry 
pracy i długi czas eksploatacji. 

Ponadto, dzięki niezależnemu załączaniu elektrycznych 
osi ruchu (wtrysk, plastyfikacja) możliwa jest praca 
równoległa ze wszystkimi innymi funkcjami maszyny. 
Pozwala to zapewnić wysoką wydajność.

Jednostka plastyfikacji 

Różnorodna oferta cylindrów i ślimaków umożliwia 
optymalny dobór układu plastyfikacji pod konkretne 
zastosowanie. Cylinder montowany jest na jednostce 
wtrysku za pomocą szybkozłącza. Jednostka 
plastyfikacji zostaje natychmiast dociśnięta do formy, 
przy czym wymagana siła jest dopasowywana 
bezpośrednio na sterowniku maszyny. 

Rozkład częstości masy detali
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Masa detali (g)

LSL USL-3S wartość średnia +3S 

TechnologiaSterowanie procesem
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PQ
EHV

ENGEL ecodrive

Wydajność en

Wydajność energetyczna przede wszystkim:
Firma ENGEL jest pionierem w obszarze 
wydajnych energetycznie rozwiązań 
hydraulicznych

Jednak ważniejsza od kwestii wydajności 
hydraulicznych komponentów napędowych, jest 
główna koncepcja hydrauliczna samej wtryskarki. 
ENGEL w momencie wprowadzenia wtryskarki 
bezkolumnowej na rynek, zaproponował rozwiązanie, 
które już w swoim podstawowym założeniu zakładało 
wyjątkowo niskie nakłady energii potrzebne w 
centralnym układzie hydraulicznym maszyny.

Poza wyjątkowo wydajną energetycznie maszyną w 
wersji podstawowej, od wielu lat ENGEL stawia na 

wysokowydajne rozwiązania hydrauliczne jednostek 
napędowych. Już ponad 15 lat temu ENGEL 
ustanowił nowy standard wydajności energetycznej 
i jakości sterowania, zastępując układ hydrauliczny 
PQ układem hydraulicznym z inteligentnymi pompami 
(EHV). 

Napęd serwohydrauliczny ecodrive, dostępny w 
wersji dodatkowej, łączy w sobie jednocześnie 
zalety zastosowań układu hydraulicznego i 
serwonapędu. Rozwiązanie typu ENGEL ecodrive 
gwarantuje znacznie wyższą precyzję sterowania, 
ale co najważniejsze znacząco podnosi wydajność 
energetyczną maszyny.

Rozwiązania hydrauliczne 
Doskonałe połączenie: elektryczna jednostka 
wtrysku i napęd ENGEL ecodrive.

Podczas gdy w przeszłości stosowane były akumulatory 
hydrauliczne charakteryzujące się dużym zużyciem energii, 
obecnie firma ENGEL oferuje wysokowydajne elektryczne 
jednostki wtrysku z prędkością wtrysku do 450 mm/s. 
Rozwiązanie takie może być wykorzystywane wyłącznie z 
napędami ENGEL ecodrive, gdyż w przeciwnym wypadku 
straty przy pracy jałowej całkowicie eliminowałyby 
oszczędności zapewniane przez elektryczne jednostki 
wtrysku. Maszyny ENGEL e-victory są standardowo 
wyposażone w napędy ENGEL ecodrive.
 
„Utrzymanie“ ciśnienia zamykania

Oczywiste jest, że wszystkie prędkości i ciśnienia 
poszczególnych ruchów hydraulicznych maszyny są 
sterowane. Lecz tam, gdzie jest to uzasadnione – w przypadku 
utrzymania siły zwarcia czy siły docisku dyszy - wymagane 
ciśnienie jest utrzymywane hydraulicznie, a tym samym 
energia stabilizująca ciśnienie utrzymania redukowana jest do 
zera. Wraz z wydłużającym się czasem cyklu oszczędności 
energii znacząco rosną.

pompa o stałym 
wydatku

pompa o  
zmiennym 
wydatku 

pompa elektryczna o 
zmiennym wydatku

pompa o stałym 
wydatku + serwomotor
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Ewolucja technologii napędów hydraulicznych 
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Doskonała wydajność energetyczna 

Znacznie zredukowane (nawet do zera) wymagania chłodzenia 

Bardzo niski poziom hałasu

Idealna do zastosowań typu clean room (do pomieszczeń czystych)

„Wbudowany“ układ hydrauliczny do obsługi rdzenia

„Nowa“ hydraulika  – ENGEL ecodrive
Nawet do 70% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi 
maszynami hydraulicznymi
Nawet do 100% oszczędności wody chłodzącej do chłodzenia oleju

System ENGEL ecodrive.

Napęd ENGEL ecodrive w maszynach ENGEL e-victory 
składa się z serwomotora z pompą o stałym wydatku 
(zamiast stale pracującego asynchronicznego 
silnika z pompą o zmiennym wydatku). Wydajność 
energetyczna jest uwarunkowana różnorodnymi 
czynnikami, przy czym na dwa z nich należy zwrócić 
szczególną uwagę:

Brak zaworów sterowania
Każdy zawór sterujący, powoduje ubytki energii 
wynikające z różnic ciśnienia. Napęd ENGEL 
ecodrive pozwala na kontrolę prędkości i ciśnienia 
bez stosowania zaworów sterujących, co z kolei 
przyczynia się w znaczący sposób do wzrostu 
wydajności. Kontrola prędkości odbywa się poprzez 
regulację prędkości pompy o stałym wydatku, bez 

dodatkowych strat ciśnienia czy energii. Unikatową 
cechą takich jednostek jest sterowanie ciśnieniem w 
obiegu zamkniętym poprzez bezpośrednią regulację 
prędkości pompy za pośrednictwem całkowicie 
nowych algorytmów sterowania, a nie za pomocą 
zaworu sterowania ciśnieniem.

Napęd nie pracuje, kiedy nie pracuje maszyna
Podczas przestoju napęd ENGEL ecodrive eliminuje 
zużycie energii tzw. biegu jałowego czy też energii 
przepływowej, z którymi mamy do czynienia 
w przypadku konwencjonalnych systemów 
hydraulicznych. W trakcie przestoju pompa nie 
pobiera energii.
Koncepcja ta doskonale zgadza się z ideą maszyny 
wydajnej energetycznie (np. system utrzymywania 
ciśnienia zamykania).

Redukcja rozpraszania energii
Napęd ENGEL ecodrive zwiększa wydajność 
energetyczną drastycznie redukując 
rozpraszanie energii, które ma miejsce 
w przypadku konwencjonalnych maszyn 
hydraulicznych.  Część dostarczanej energii, która 
nie jest zużywana na poszczególne ruchy maszyny, 
zostaje przekształcona w ciepło. Większość tego 
ciepła jest przenoszona na olej hydrauliczny, a 
następnie przez standardową chłodnicę oleju do 
zewnętrznej instalacji chłodzenia wody.

Napęd ENGEL ecodrive redukuje straty energii 
w tak wysokim stopniu, że (za wyłączeniem 
aplikacji o wysokiej wydajności) następuje 
jedynie minimalne nagrzewanie oleju. Zużycie 
wody chłodzącej w chłodnicy oleju redukowane 
jest do minimum, a wie lu przypadkach 
całkowicie do zera. 

Dzięki niskim stratom energii przy siłach zwarcia do 
2200 kN standardowa maszyna ENGEL e-victory nie 
wymaga już chłodnicy oleju.

„Bezgłośna“ maszyna.
Eliminacja stale pracujących pomp hydraulicznych 
znacząco ogranicza emisję hałasu. 

Idealna do pracy w warunkach typu clean room 
(pomieszczenia czystego)
Samo zastosowanie technologii bezkolumnowej 
i wyeliminowanie tarcia sprawia, że maszyny 
ENGEL e-victory idealnie pasują do zastosowania 
w pomieszczeniach cleanroom. Napęd ENGEL 
ecodrive zapewnia także dodatkowe korzyści. 
Stosowane w tych rozwiązaniach serwomotory nie 
są wyposażone w wentylatory chłodzenia silników, 
przez co nie istnieje tu problem turbulencji powietrza, 
często wywołujący zwiększenie stężenia cząstek.

„Wbudowane“ układy hydrauliczne
Napęd ecodrive pozwala na wydajną z punktu 
widzenia energetycznego produkcję i oszczędność 
przestrzeni przy produkcji używającej rdzeni 
hydraulicznych. Istnieje możliwość zainstalowania 
dwóch całkowicie niezależnych jednostek 
napędowych ecodrive tak, aby równolegle można 
było obsługiwać wyrzutnik, rdzenie i dysze.

wskaźnik wydajności 
energetycznej

√

ENGEL ecodrive - rewolucyjne rozwiązanie o bezsprzecznych zaletach:

√

√

√

√

Temperatura oleju =
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Roboty i automatyka:
zwiększona wydajność dzięki technologii 
bezkolumnowej

Wtryskarka często stanowi tylko jeden  
z elementów całego, często bardzo złożonego 
gniazda produkcyjnego. Roboty oraz urządzenia 
do automatyzacji produkcji są odpowiedzialne 
za realizację różnych zadań, począwszy od 
takich działań jak wkładanie zaprasek, 
wyjmowanie detali z formy wtryskowej, 
poprzez operacje montażowe i kontrolne, 
aż do pakowania gotowych wyrobów.

Kwestie wydajności kosztowej wiążemy 
zazwyczaj z działaniem kompletnego urządzenia, 
a nie poszczególnych jego komponentów.  
I właśnie dlatego bezkolumnowe maszyny 
ENGEL e-victory mają znaczącą przewagę nad 
innymi rozwiązaniami:

Mniejszy obrys
Ponieważ maszyna nie ma kolumn - robot przy 
otwartej osłonie bezpieczeństwa może wyjeżdżać 
i wjeżdżać z formy horyzontalnie. Urządzenia 
automatyzacji mogą dzięki temu być instalowane 
bliżej maszyny, co pozwala z kolei na znaczną 
oszczędność przestrzeni. 

Niewielka wysokość pomieszczenia
Ponieważ robot nie musi wyjeżdżać z formy w górę,  
produkcję z użyciem maszyn ENGEL e-victory można 
bez problemów i ryzyka kolizji zlokalizować zarówno 
w niskich halach czy też pod torami jezdnymi suwnic.

Krótszy cykl produkcji
Czas cyklu skraca się dzięki bezpośrednim, 
poziomym ruchom robota „do” oraz „z” formy, 
szczególnie w przypadku złożonych rozwiązań 
automatyzacji produkcji. 

Zintegrowana automatyzacja
Technologia maszyn bezkolumnowych stanowi 
doskonałą podstawę do zastosowania rozwiązań 
automatyzacji produkcji zintegrowanych w maszynie. 

Robot porusza się zawsze w granicach nieco 
poszerzonej klatki bezpieczeństwa maszyny. Po 
wykonaniu krótkiego, poziomego ruchu robot odkłada 
detal na taśmociąg znajdujący się bezpośrednio 
przy stołach mocowania formy. Korzyści to: mniejszy 
obrys, mniejsza wysokość systemów, mniejsze 
wymiary robota oraz wyeliminowanie dodatkowych 
zabezpieczeń przy każdym robocie, a tym samym 
niższe nakłady inwestycyjne i lepsze wykorzystanie 
przestrzenne hali produkcyjnej. 

Wyjmowanie wlewków
Maszyny ENGEL victory zapewniają optymalne 
warunki do szybkiego i bezpiecznego odbioru 
wlewków przez odbierak. Do dyspozycji oferujemy 
również rynny zsypowe do wlewków, które są 
zintegrowane z osłonami bezpieczeństwa po 
przeciwnej stronie operatora.

Sterowanie robota = sterowanie maszyny: ENGEL dostarcza wtryskarki i roboty z jednego 
źródła, użytkownik ma zagwarantowaną pełną integrację obu systemów sterowania, bez 
konieczności stosowania interfejsu Euromap 67. Sterownik robota RC 300 jest „wbudowany“  
w sterownik maszyny CC300, jako jego podsystem. 

18_e-victory e-victory_19



Lider rynku i pionier w dziedzinie rozwiązań

Korzyści płynące z bezkolumnowej 
technologii maszyn ENGEL e-victory mogą 
być w pełni wykorzystane w aplikacjach 
wielokolorowych. W większości przypadków 
formy do zastosowań wielokolorowych 
wymagają względnie niskiej siły zwarcia w 
stosunku do wielkości formy. Jest to efektem 
zazwyczaj bardzo małej powierzchni rzutu 
gniazd. 

Szczególnie w tym przypadku niczym 
nieograniczony i duży obszar pracy formy 
pozwala na znacznie większą elastyczność 
doboru maszyny i wymiany form.

Niezwykle istotne jest uwzględnienie technologii 
bezkolumnowej już na etapie koncepcyjnym 
projektu. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i 
kosztów.

Właściwa kombinacja do każdej aplikacji

Jeśli mają Państwo następujące oczekiwania: duża masa wtrysku, mały obrys, niska 
wysokość systemu lub duża swoboda automatyzacji - ENGEL combimelt spełnia świetnie 
te wymagania. 

Właściwa technologia do każdej wypraski

Maszyny ENGEL e-victory oferują pełną gamę rozwiązań dla form wielokolorowych: stoły 
obrotowe z napędem serwoelektrycznym, płyty indeksowe, technologię przesuwnego 
rdzenia, współwtryskiwanie czy też transfer detali za pomocą robota.

ENGEL e-victory combi

■ Precyzyjna maszyna do zastosowań wielokolorowych

■ Dodatkowe kompaktowe jednostki wtryskowe w pozycjach W, V, i L

■ Wysoki stopień elastyczności, dodatkowa powierzchnia na stół obrotowy lub płytę indeksową

■ Zwiększona wysokość instalacji formy

■ Stół obrotowy z napędem serwoelektrycznym 

■ Sprawna energetycznie technologia napędu ENGEL ecodrive 

■ Kompleksowa oferta opcji, włączając rozwiązania dopasowywane do indywidualnych potrzeb 

■ Sterownik CC300 

combimeltw dziedzinie rozwiązań wtrysku wielokolorowego.
Lider rynku i pionier

ENGEL combimelt – teraz także z precyzją elektrycznych jednostek wtrysku
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ENGEL e-victory
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

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

kN US tons

e-victory 28 280 30

e-victory 40 400 45

e-victory 50 500 55

e-victory 60 600 65

e-victory 70 700 75

e-victory 80 800 85

e-victory 90 900 100

e-victory 110 1100 120

e-victory 120 1200 130

e-victory 140 1400 160

e-victory 160 1600 180

e-victory 180 1800 200

e-victory 200 2000 220

e-victory 220 2200 240

e-victory 260 2600 290

e-victory 300 3000 340

e-victory 350 3500 400

e-victory 400 4000 450

e-victory 450 450 500

e-victory 500 500 560

Wysokoprecyzyjne maszyny serii ENGEL e-victory.

Seria bezkolumnowych precyzyjnych wtryskarek ENGEL e-victory obejmuje zakres 
siły zwarcia od 280 do 5000 kN.

Precyzja w procesie wtryskuPrzegląd modeli

Gwarancja najwyższej jakości i wydajności energetycznej.
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ENGEL POLSKA Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 50 B | 03-289 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 510 3801 | Fax +48 22 510 3901 | sales.pl@engel.at | www.engelglobal.com

Zawarte w niniejszej broszurze informacje, właściwości produktów i rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny (poglądowy) i nie są wiążące. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian 
technicznych, istnieje również możliwość wystąpienia błędów w druku i w pisowni. Przedruk – również we fragmentach – wymaga wyraźnej zgody ENGEL AUSTRIA GmbH.


