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Højere produktkvalitet, mere stabile processer og 
en øget produktion med en maksimal andel af kva-
litetsemner. Hvis dine medarbejdere har en grundig 
forståelse af dine sprøjtestøbemaskiner, robotter 
og processerne, får du mere ud af din sprøjtestøb-
ningsproduktion. ENGEL træning hjælper dig med 
at nå disse mål med vores omfattende og interakti-
ve uddannelsestilbud. I nærvær eller online, i et af 
vores lokale uddannelsescentre eller ved din ma-
skine. På anmodning kan vi også tilbyde uddan-
nelse efter dine specifikke krav. Uanset om det er 
for nybegyndere eller avancerede brugere - ENGEL 
træning gør dig og dine medarbejdere klar til fremti-
den inden for sprøjtestøbning.

Med ENGEL træning.
Mere viden. Mere produktivitet.
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I vores træningscentre rundt om i hele verden tilbyder erfarne undervisere et varieret udvalg 
af kurser i sprøjtestøbning - lokalt og på dit sprog.

På grund af den demografiske udvikling er der mangel på kvalificerede specialister på ar-
bejdsmarkedet. Med målrettede kurser kan dine medarbejdere forberede sig på problem-
stillingerne i netop jeres produktion - med den nødvendige knowhow om funktioner, drift og 
vedligeholdelse af sprøjtestøbemaskiner og robotter samt optimeringsmuligheder.

Vores kurser i sprøjtestøbning er modulopbyggede og er derfor velegnede til både begyn-
dere, avancerede brugere og eksperter. Efter et overstået kursus udsteder vi et certifikat til 
dig, som er anerkendt i branchen.

Ud over vores standardkurser får du mulighed for at arbejde med anerkendte eksperter om 
udvalgte emner og udfordringer inden for sprøjtestøbning.

Hvorfor ENGEL-træning? 
Vi er i nærheden - og tilbyder træning på dit sprog

Vores træningsformater

Træning på stedet
Træning i sprøjtestøbning på din virksomhed eller i 
vores træningscentre. Tæt på dig og på dit sprog. 
I et modulopbygget format med praktisk indhold, 
informativt optimeret og i små grupper. 

Webinarer og e-learning
Fleksibel træning i et virtuelt rum med kvalifice-
rede undervisere eller med interaktive kursus-
moduler, der kan tilgås online når som helst og 
afsluttes som selvstudium.

Hybridtræning
Sprøjtestøbningsteori online og praktiske elemen-
ter på maskinen som klasseundervisning. I det hy-
bride træningsformat supplerer online- og offline 
elementer hinanden for at give mere individualitet.
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Mulige læringsforløb for  
dine medarbejdere

Betjening og Procesteknik

ENGEL Betjening

ENGEL operator basics (EOB) 
Basisviden om betjening af ENGEL-sprøjtestøbemaskiner

Side 8

KURSUS BETJENINGS- OG PROCESTEKNIK - TRIN II

Sammen finder  

vi den bedste  

løsning!

Kontakt vores lokale 

underviser for at få flere 

oplysninger! Vi udarbejder 

gerne en træningsplan 

for dine medarbejdere 

sammen med dig.

ENGEL Procesteknik

Technology plastic basics (TPB) 
Basisviden om plastteknologi for sprøjtestøbere

Side 16

KURSUS BETJENINGS- OG PROCESTEKNIK - TRIN I

ENGEL 
Betjening

ENGEL operator 
advanced (EOA) 
Betjening af 
ENGEL-sprøj-
testøbemaskiner 
for øvede

Side 8

ENGEL 
Betjening

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB) 
Betjening af 
ENGEL e-pic-
robotter

Side 10

ENGEL 
Betjening

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Basisviden om 
betjening af 
ENGEL viper 
lineære robotter

Side 9

ENGEL 
Betjening

ENGEL 
articulated 
basics (EAB)
Basisbetje-
ning af ENGEL 
knækarmsrobotter

Side 10

ENGEL 
Procesteknik

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Registrering og 
afhjælpning af 
overflade- og 
sprøjtefejl

Side 16

ENGEL 
Procesteknik

Technology
iQ-programmer 
(TIQ)
Anvendelse af 
ENGEL
iQ-programmer

Side 17

KURSUS BETJENINGS- OG PROCESTEKNIK - TRIN III

KURSUS BETJENINGS- OG PROCESTEKNIK - TRIN IV

ENGEL Vedligeholdelse

ENGEL operator maintenance (EOM)
Betjening af ENGEL-sprøjtestøbemaskiner for vedligeholdelsespersonale

Side 12

KURSUS VEDLIGEHOLDELSE - TRIN I

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Basisviden om hydrauliske 
komponenter

Side 13

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL control basics 
(ECB) 
Basisviden om styrings- 
og reguleringsteknologi

Side 13

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL machine 
maintenance (EMM) 
Vedligeholdelse 
af ENGEL-
sprøjtestøbemaskiner

Side 12

KURSUS VEDLIGEHOLDELSE - TRIN II

KURSUS VEDLIGEHOLDELSE - TRIN III

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL hydraulic 
victory (EHV) 
Hydrauliksystemer 
i ENGEL victory 
sprøjtestøbemaskiner for 
øvede

Side 14

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL control victory 
(ECV) 
Styrings- og regulerings-
teknologi i ENGEL victory 
sprøjtestøbemaskiner for 
øvede

Side 13

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL robotics 
maintenance (ERM) 
Styringsteknologi og 
vedligeholdelse af ENGEL 
viper lineære robotter

Side 15

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL ecodrive  
system (EES)
Servohydrauliksystemer i 
ENGEL-sprøjtestøbema-
skiner for øvede

Side 15

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL electrical  
machine (EEM)
Styrings- og regulerings-
teknologi samt vedlige-
holdelse af fuldelektriske 
ENGEL sprøjtestøbema-
skiner for øvede

Side 13

ENGEL  
Vedligeholdelse

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Hydrauliksystemer i  
ENGEL duo-sprøjtestø-
bemaskiner for øvede

Side 14

ENGEL 
Betjening

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
Betjening af ENGEL 
viper lineære robotter 
for øvede

Side 9

ENGEL 
Betjening

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Betjening af ENGEL 
knækarmsrobotter for 
øvede

Side 10

ENGEL 
Procesteknik

Technology mould 
proving (TMP)
Systematisk værk-
tøjsprøvning og test

Side 17

ENGEL 
Procesteknik

Technology process 
and quality control 
(TPQ) 
Kvalitetssikring under 
sprøjtestøbning

Side 18

ENGEL 
Procesteknik

Technology
plasticising (TPC)
Kompetence inden for 
plastificering

Side 18

KURSUS 

inject 4.0 & Energieffektivitet

e-connect service operator (ESO)
Muligheder omkring e-connect-
kundeportalen

Side 19

inject 4.0 & Energieffektivitet

ENGEL energieffektivitet (EEE)
Grundlæggende viden om emnet 
energieffektivitet og energibesparelser i 
sprøjtestøbning

Side 19

Vedligeholdelse inject 4.0 og  
Energieffektivitet
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Vores kurser i detaljer
ENGEL Betjening

ENGEL operator basics (EOB)
Basisviden til betjening af ENGEL-
sprøjtestøbemaskiner

Formål med kurset:
Efter kurset er deltagerne i stand til at betjene 
og indstille lukke- og sprøjteenheden i ENGELs 
sprøjtestøbemaskiner. De kan selvstændigt og 
effektivt gennemføre opsætning og produktions-
indstillinger under hensyntagen til den specifikke 
ENGEL-maskinstyring.

Kursets indhold:
• En sprøjtestøbemaskines opbygning
• Opbygning og betjening af maskinstyringen
• Opbygning og indstilling af lukkeenheden
• Opbygning og indstilling af sprøjteenheden
• Alarmer og registrering af fejl
• Læs maskinsekvens
• Grundlæggende oplysninger iQ-programmer 

(automatiseret procesovervågning) Praktiske 
øvelser: 
- Indstillinger 
- Testkørsel 
- Simulering af alarmer

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Maskinopstillere og -operatører 

Forudsætninger:
Grundlæggende viden om 
sprøjtestøbeprocesser, kursus TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Betjening af ENGEL-sprøjtestøbemaskiner  
for øvede

Formål med kurset:
Forbedring af deltagernes viden om betjening af 
ENGEL-sprøjtestøbemaskiner. Efter kurset kan 
deltagerne også hurtigt og effektivt indstille mere 
komplekse sekvenser samt gennemføre produk-
tions- og kvalitetsoptimering.

Kursets indhold:
• ENGEL micrograph og microplast
• ENGEL autoprotect
• Individuelt programmerbare maskinsekvenser
• Brugerdefinerede skærmsider og avancerede 

konfigurationer
• Praktiske øvelser:
 -  Opsætning af brugerprogrammerbare 

sekvenser
 -  Betjening af programmerne under 

produktionsbetingelser

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe: 
Øvet betjeningspersonale: Maskinopstillere, 
maskinoperatører, testpersonale og procesingeniører 

Forudsætninger:
Godt kendskab til sprøjtestøbeprocessen og 
maskinbetjening, kursus EOB

ENGEL robotics basics (ERB)
Basisviden til betjening af ENGEL  
viper lineære robotter

Formål med kurset:
Betjening af ENGEL viper-robotsystemer for be-
gyndere. Deltagerne har efter kurset viden om 
den mekaniske opbygning, betjeningselementer-
ne og er i stand til at indstille og anvende stan-
dardprogrammerne.

Kursets indhold:
• Robotsystemets opbygning
• Opsætning af arbejdsområde
• Funktion, betjening, standardprogrammer
• Fortolkning af alarmmeldinger
• Praktiske øvelser:  

-  Opsætning af standardprogrammer under 
produktionsbetingelser

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Maskinopstillere og -operatører 

Forudsætninger: 
Grundlæggende viden om sprøjtestøbemaskiner, 
kursus EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Betjening af ENGEL viper lineære  
robotter for øvede

Formål med kurset:
Betjening af ENGEL viper-robotsystemer for øve-
de. Deltagerne vil efter kurset være i stand til at 
editere programsekvenser i ENGEL viper-robot-
systemer og kan også hurtigt og effektivt ændre 
eller tilpasse diverse forløb.

Kursets indhold:
• Opsætning af arbejdsområde
• Grundlæggende sekvenseditering
• Gennemgang af ENGEL-standardsekvenser
• Gennemgang af ENGEL-sekvenskommandoer
• Praktiske øvelser 

- Udarbejdelse af diverse programsekvenser 

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Øvet betjeningspersonale:
Maskinopstillere, maskinoperatører, 
testpersonale, procesingeniører

Forudsætninger: 
Godt kendskab til ENGEL viper-robotter, 
kursus ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Basisbetjening af ENGEL knækarmsrobotter 
(KR)

Formål med kurset:
Efter kurset har deltagerne viden om opbygningen, 
de enkelte koordinatsystemer og betjeningen af 
den seksaksede robot. Positionsrettelser og ud-
skiftning af standardsekvenser er ligeledes en del 
af kurset. Efter indstilling af sekvensen gennem-
gås denne trin for trin. Til sidst får deltagerne et 
overblik over sikkerhedsfunktionerne i easix KR.

Kursets indhold:
• Robottens opbygning
• Forståelse af koordinatsystemer 
• Den seksaksede robots bevægelsestyper
• Opmåling og anvendelse af bruger-

koordinatsystemer og -værktøjer
• Kontrol af allerede indstillede positioner
• Test af en sekvens med trinvis kvittering
• Praktiske øvelser

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Maskinopstillere og -operatører

Forudsætninger: 
Grundlæggende viden om sprøjtestøbemaskiner, 
kursus EOB

ENGEL articulated advanced (EAA) 
Betjening af ENGEL knækarmsrobotter for 
øvede

Formål med kurset:
Efter kurset har deltagerne viden om sekvenspro-
grammets struktur og anvendelsen af de enkelte 
sekvenskommandoer. Desuden gennemgås sik-
kerhedsfunktionerne i easix KR nærmere. Også 
konfigurering af arbejds- og afspærrede områder 
indgår i kurset. Med udgangspunkt i denne viden 
kan deltagerne ændre og optimere mere kom-
plekse forløbssekvenser.

Kursets indhold:
• Sekvensprogrammets struktur
• Editering af standardprogrammer
• Udarbejdelse af nye brugerprogrammer
• Udarbejdelse af cirkulære bevægelser
• Sikkerhedsfunktioner
• Praktiske øvelser

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Øvet betjeningspersonale: Maskinopstillere, 
maskinoperatører, testpersonale, supervisere

Forudsætninger:
Godt kendskab til sekvensprogrammering, 
kursus EAB

ENGEL pick & place basics (EPB) 
Betjening af ENGEL e-pic-robotter

Formål med kurset:
Deltagerne har efter kurset viden om den mekaniske 
opbygning, betjeningselementerne og er i stand til 
at indstille og anvende standardprogrammerne.

Kursets indhold:
• pick & place robotsystemets opbygning
• Opsætning af arbejdsområde
• Funktion, betjening, standardprogrammer
• Gennemgang af ENGEL-standardsekvenser
• Gennemgang af ENGEL-sekvenskommandoer
• Praktiske øvelser: 

- Opsætning af en e-pic-robot 
- Sekvensindstilling og -ændringer

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Maskinopstillere og -operatører

Forudsætninger: 
Grundlæggende viden om sprøjtestøbemaskiner 
og robotsystemer
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ENGEL Vedligeholdelse

ENGEL operator maintenance (EOM)
Betjening af ENGEL-sprøjtestøbemaskiner for 
vedligeholdelsespersonale

Formål med kurset:
Deltagerne forstår de grundlæggende sekvenser i 
sprøjtestøbeprocessen. De lærer og forstår plast-
teknologiens fagtermer (formbeskyttelse, eftertryk, 
modtryk osv.). De vil være i stand til bedre at kunne 
vurdere specifikke handlinger. Indstillede og fakti-
ske værdier kan ændres og kontrolleres i forbin-
delse med fejlsøgning. Vedligeholdelsespersonale 
kan selvstændigt foretage manuelle funktioner og 
gennemføre et tørløb efter koordinering med ma-
skinopstillingspersonale.

Kursets indhold:
• Grundlæggende viden om sprøjtestøbeteknik
• En sprøjtestøbemaskines opbygning og funktion
• Sprøjtestøbeprocessen og fagterminologi 

(formbeskyttelse, skiftepunkt osv.)
• Opbygning, betjening og indstilling af ENGEL-

styringen
• Arbejde med en sprøjtestøbemaskines 

omfattende hjælpefunktioner
• Praktiske øvelser:  

-  Nem opsætning af sprøjtestøbemaskinen 
med prøvesprøjtning

Kursusvarighed: 1 dag

Målgruppe: 
Vedligeholdelses- og reparationspersonale inden 
for mekaniske/elektriske systemer

Forudsætninger: Ingen

ENGEL machine maintenance (EMM) 
Vedligeholdelse af ENGEL-
sprøjtestøbemaskiner

Formål med kurset:
Udførelse af præventivt arbejde til forbedring af 
maskintilgængelighed. Efter kurset kender delta-
gerne sprøjtestøbemaskinens mekaniske opbyg-
ning, regelmæssig vedligeholdelse af maskinen og 
sikkerhedsanordningerne.

Kursets indhold:
• Mekanisk og hydraulisk vedligeholdelse 
• Fejlmeldinger i forbindelse med 

vedligeholdelse
• Test af sikkerhedsanordninger
• Optimering af varmekredsløb
• Praktiske øvelser: 

-  Mekaniske og hydrauliske 
vedligeholdelsesopgaver

Kursusvarighed: 1 dag

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale

Forudsætninger:
Grundlæggende viden om
maskinbetjening, kursus EOM

ENGEL control basics (ECB)
Basisviden om styrings- og reguleringsteknologi 
på ENGEL-sprøjtestøbemaskiner

Formål med kurset:
Kursets formål er hurtigt at kunne registrere og af-
hjælpe elektriske fejl. Deltagerne får kendskab til 
styringen og dennes funktion og ved, hvordan der 
fejlsøges i det elektriske system.

Kursets indhold:
• Forstå et el-diagram
• Forklaring af de elektriske overvågningskredsløb
• Systemopbygning af maskinstyringen
• Elektronikmoduler, fejlsøgningsprogrammer
• Alarmmeldinger og afhjælpning
• Praktiske øvelser:  

- Fejlsøgning 
- Udskiftning af komponenter 
- Indlæsning af softwareopdateringer 
- Kalibrering af vejgivere

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale, 
elektriske/elektroniske systemer 

Forudsætninger:
Godt kendskab til elektroteknik og 
maskinbetjening, kursus EOM

ENGEL control victory (ECV)
Styrings- og reguleringsteknologi i ENGEL victory 
sprøjtestøbemaskiner for øvede

Formål med kurset:
Efter kurset kender deltagerne styrings- og regu-
leringssystemerne og er i stand til at kalibrere og 
justere kredsløbene.

Kursets indhold:
• Ventil- og pumpefunktioner
• EHV-pumpekredsløb
• Varmekredsløb
• Praktiske øvelser: 

- Justering af pumpekredsløb 
- Optimering af varmekredsløb

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale, elek-
triske/elektroniske systemer

Forudsætninger:
Godt kendskab til elektroteknik og
maskinbetjening, kursus ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Styrings- og reguleringsteknologi og 
vedligeholdelse af fuldelektriske ENGEL 
sprøjtestøbemaskiner for øvede

Formål med kurset:
Kursusdeltagerne har fået kendskab til opbyg-
ningen af den fuldelektriske sprøjtestøbemaski-
ne og er i stand til at håndtere drev, sensorer og 
elektriske systemer. De kan udføre præventivt 
vedligeholdelsesarbejde på maskinen og sikker-
hedsanordningerne med henblik på at forbedre 
maskinens tilgængelighed.

Kursets indhold:
• Maskinens og drevsystemernes opbygning
• Drevkomponenternes funktion
• Serviceværktøjer til reparationsformål
• Udskiftning af drevkomponenter
• Kalibrering af motorer og sensorer
• Test af sikkerhedsanordninger
• Praktiske øvelser: 

- Fejlsøgning 
- Justeringer på maskinen

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Vedligeholdelses- og reparationspersonale.

Forudsætninger: 
Grundlæggende kendskab til elektroteknik og 
maskinbetjening (CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Basisviden om hydrauliske komponenter på 
ENGEL sprøjtestøbemaskiner

Formål med kurset:
Formidling af grundlæggende viden om hydraulik 
og forberedelse til kurset EHV. Efter kurset kender 
deltagerne funktionen af de enkelte hydraulikkom-
ponenter på en ENGEL-sprøjtestøbemaskine.

Kursets indhold:
• Grundlæggende viden om hydraulik
• De enkelte hydraulikkomponenters funktion
• Praktiske øvelser:  

-  Opnå kendskab til en maskines 
hydraulikanlæg

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe:
Begyndere, vedligeholdelses- og 
reparationspersonale 

Forudsætninger:
Grundlæggende viden om maskinbetjening, 
kursus EOM
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Hydrauliksystemer i ENGEL victory 
sprøjtestøbemaskiner for øvede

Formål med kurset:
Effektiv og hurtig registrering samt afhjælpning af 
hydraulikproblemer. Efter kurset vil deltagerne for-
stå det hydrauliske anlæg, anlæggets funktions-
sekvenser og fejlsøgning.

Kursets indhold:
• Opbygning af EHV-hydraulikken
• Forstå hydraulikdiagrammer
• Komponenternes funktion
• Mulige fejl i hydraulikanlægget, og hvordan de 

afhjælpes
• Praktiske øvelser: 

- Fejlsøgning 
- Justeringer på maskinen

Kursusvarighed: 1 dag

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale

Forudsætninger:
Godt kendskab til hydraulikkomponenter
og maskinbetjening, kursus EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD) 
Hydrauliksystemer i ENGEL duo-
sprøjtestøbemaskiner for øvede

Formål med kurset:
Kursusdeltagerne har opnået kendskab til hy-
draulikken i duo-sprøjtestøbemaskiner og er i 
stand til at håndtere drev, sensorer og elektriske 
systemer. De kan udføre præventivt vedligehol-
delsesarbejde på maskinen og sikkerhedsanord-
ningerne med henblik på at forbedre maskinens 
tilgængelighed.

Kursets indhold:
• Opbygningen af hydraulikken i en duo-maskine
• Hydraulikkomponenternes funktion
• Forstå el- og hydraulikdiagrammer
• Serviceværktøjer til reparationsformål
• Kalibrering af pumper, ventiler og sensorer
• Test af sikkerhedsanordninger
• Praktiske øvelser: 

- Fejlsøgning 
- Justeringer på maskinen

Kursusvarighed: 2 dage

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale

Forudsætninger:
Grundlæggende kendskab til hydraulik og 
elektroteknik samt maskinbetjening (CC200, 
CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Servohydrauliksystemer i ENGEL-
sprøjtestøbemaskiner for øvede

Formål med kurset:
Deltagerne har efter kurset kendskab til opbyg-
ningen af det servomotoriske pumpedrev i hy-
drauliske sprøjtestøbemaskiner og er i stand til at 
håndtere drev, sensorer og elektriske systemer. 
De kan udføre præventivt vedligeholdelsesarbejde 
på maskinen og sikkerhedsanordningerne med 
henblik på at forbedre maskinens tilgængelighed.

Kursets indhold:
• Opbygningen af sprøjtestøbemaskinens 

pumpedrev
• Drevkomponenternes funktion
• Forstå el- og hydraulikdiagrammer
• Serviceværktøjer til reparationsformål
• Kalibrering af motorer, pumper og sensorer
• Test af sikkerhedsanordninger
• Praktiske øvelser: 

- Fejlsøgning 
- Justeringer på maskinen

Kursusvarighed: 1 dag

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale

Forudsætninger:
Grundlæggende kendskab til hydraulik og 
elektroteknik samt maskinbetjening (CC200, 
CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM) 
Styringsteknologi og vedligeholdelse af 
ENGEL viper lineære robotter

Formål med kurset:
Formålet med kurset er effektiv gennemførelse af 
vedligeholdelsesopgaver på ENGEL viper-robot-
systemer samt hurtig registrering og afhjælpning 
af fejl. Deltagerne har efter kurset kendskab til ro-
botstyringen og dennes funktioner og ved, hvor-
dan der fejlsøges.

Kursets indhold:
• Systemopbygning
• Styringsmoduler, kalibrering af drev
• Robotsetup
• Fejlmeldinger og afhjælpning
• Praktiske øvelser: 

- Referering og kalibrering 
- Fejlsøgning i det elektriske system

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Vedligeholdelses- og reparationspersonale

Forudsætninger:
Godt kendskab til elektroteknik og
maskinbetjening, kursus ECB
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ENGEL Procesteknik
Technology iQ-Programme (TIQ)
Anvendelse af ENGEL iQ-programmer

Formål med kurset:
Forstå ENGEL iQ-programmerne, og lær at indstille 
og anvende dem i praksis. Dette indebærer, 
at du lærer det grundlæggende om, hvordan 
programmerne fungerer, og hvordan du betjener 
programmerne.

Kursets indhold:
• Funktionsprincip for iQ vægtkontrol,  

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

• Rigtig brug af programmerne
• Overvågning af produktionen  

med iQ-programmerne
• Fejlmeldinger i forbindelse  

med disse programmer
• Praktiske øvelser:  

- Indstilling og referering  
- Programmernes begrænsning  
- Ændrede procesbetingelser  
- Eksempler på testkørsler  

Kursusvarighed: 2 dage

Målgruppe:
Maskinopstillere, maskinoperatører, testpersonale

Forudsætninger:
Viden om sprøjtestøbeprocessen, kursus EOB

Technology plastic basics (TPB)
Basisviden om plastteknologi for 
sprøjtestøbere

Formål med kurset:
Begyndere på området og nye i branchen får de 
nødvendige værktøjer til at forstå sprøjtestøbe-
processen. Ud over teoretiske forklaringer ind-
føres deltagerne ved hjælp af omfattende prak-
tiske øvelser i plastens og sprøjtestøbningens 
verden og forberedes til at arbejde inden for 
plastproduktion.

Kursets indhold:
• Basisviden om plast: Produktion, kemisk 

opbygning, egenskaber og anvendelser
• En sprøjtestøbemaskines  

opbygning og funktion
• Processekvens – sprøjtecyklusser  

og deres faser
• Grundlæggende viden om sprøjteteknologien
• Indblik i specialteknologier
• Anvendelse af ENGEL iQ-programmer
• Praktiske øvelser i sprøjtestøbemaskiner

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe: 
Begyndere på området og nye i plastbranchen 

Forudsætninger: Ingen

Technology plastic surface (TPS) 
Registrering og afhjælpning af overflade- og 
sprøjtefejl

Formål med kurset:
Kursusdeltagerne er i stand til at registrere fejl på 
sprøjtestøbeemner og kan klassificere dem. De 
har de nødvendige værktøjer til at afhjælpe disse 
fejl og på den måde forbedre kvaliteten af sprøj-
testøbeemnerne. Deltagerne lærer den rigtige 
sekvens og fremgangsmåden til sprøjtefejlsop-
timering.

Kursets indhold:
• Registrering og afhjælpning af overflade- og 

sprøjtefejl
• Klassificering af fejl
• Fysiske årsager og  

mulig afhjælpning
• Praktiske øvelser på en sprøjtestøbemaskine

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Øvet betjeningspersonale, 
kvalitetssikringsmedarbejdere, testpersonale, 
supervisere

Forudsætninger:
Godt kendskab til plast- og sprøjtestøbeteknik, 
kursus TPB og EOB

Technology mould proving (TMP)
Systematisk værktøjsprøvning og test

Formål med kurset:
Kursusdeltagerne undervises i værktøjstestning. 
De har styr på klargøring af sprøjtestøbeværktøj 
og maskine og ved, hvordan man monterer nye 
sprøjtestøbeværktøjer. En vigtig del af kurset er 
anvendelse af kvalitetssikringsspecifikationer til 
ibrugtagning og optimering af værktøjsfyldning, 
værktøjskvalitet og cyklustid.

Kursets indhold:
• Sekvenser og forhåndsinformation om 

værktøjstest
• Materiale-, værktøjs- og maskinforberedelser
• Optimal montering af sprøjtestøbeværktøjer
• Valg af sprøjteparametre og basisindstillinger
• Optimering af cyklus og dele under 

hensyntagen til parametrenes betydning for 
det støbte emnes kvalitet

• Praktiske øvelser ved sprøjtestøbemaskinen

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Øvet personale: Procesoptimerings- 
og testpersonale, Procesingeniører, 
værktøjskonstruktører

Forudsætninger:
Godt kendskab til plast- og sprøjtestøbeteknik, 
kursus EOB, EOA og TPS
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Technology plasticising 
competence (TPC)
Optimering inden for plastificering

Formål med kurset:
At gøre deltageren fortrolig med alle aspekter af 
plastificering af termoplast. Undervisningen vil 
fokusere på mulighederne for en optimal anven-
delse af sprøjteenheden under hensyntagen til 
produktionsrelevante egenskaber. De nyeste tek-
nologier og tips, men også forebyggelse af unød-
vendige omkostninger og slitage er ligeledes om-
fattet af kurset. Værdifulde justeringsinstruktioner 
fører til optimal brug af din sprøjteenhed.

Kursets indhold:
• Generelle oplysninger om 
• termoplast i plastificeringen
• Korrekt justering og optimering af 
• sprøjteenheden
• Snekke geometrier, spærrering, 
• dyser og deres korrekte anvendelse
• Værdifulde tips og retningslinjer
• Slid og undgåelse af for store 

vedligeholdelsesomkostninger  
-  Vedligeholdelse og rengøring af 

komponenterne

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe:
Maskinoperatører, teknikere, 
prøvetagningspersonale, procesoptimerere, 
produktionsledere, teknisk indkøbs-, 
vedligeholdelses- og servicepersonale

Forudsætninger:
Godt kendskab til sprøjtestøbningsprocessen, 
grundlæggende kendskab til styresystemet, 
teknisk forståelse af sprøjtestøbemaskiner

ENGEL inject 4.0 og energieffektivitet

e-connect service operator (ESO)
Muligheder omkring  
e-connect-kundeportalen

Formål med kurset:
At lære e-connect at kende og bruge det, e-con-
nect.24, e-connect.monitor for at maksimere an-
læggets tilgængelighed maksimere anlæggets 
tilgængelighed og reducere både vedligeholdelse 
og samt reducere nedetiden.

Kursets indhold:
• Introduktion til e-connect kundeportal
• Introduktion til e-connect.24 fjernsupport
• Overvågning af maskinkomponenter med 
• e-connect.monitor
• Funktioner og betjening af e-connect.24 

klientsoftware
• Opsætning af EDGE-boksen

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe:
Teknikere, maskinoperatører, 
procesingeniører, vedligeholdelsespersonale, 
specialiserede ledere og alle dem, der gerne vil 
have et overblik over de nævnte emner

Forudsætninger:
Der kræves ingen forudgående viden, 
it-kendskab letter opstarten

ENGEL energieffektivitet (EEE)
Grundlæggende viden om energieffektivitet og 
energibesparende foranstaltninger inden for 
sprøjtestøbning

Formål med kurset:
Grundlæggende viden om energieffektivitet og 
energibesparelser ved sprøjtestøbning. Opdagel-
se af besparelsespotentialer ved hjælp af ENGEL- 
standardprogrammer i controlleren. Præsentation 
af ekstra optioner i form af software/produkter.

Kursets indhold:
• Introduktion til energiforbrug i 

indsprøjtningscyklussen
• Introduktion af programmet ENGEL Ecograph
• Fastlæggelse af potentiale - optimering af cyklus
• Anvendelse af udstyrs fra/tilkobling for at 

undgå unødige spidsbelastninger af energi
• Præsentation af ekstra optioner fra ENGEL til 

energioptimering

Kursusvarighed: 1 dag 

Målgruppe:
Tekniker, prøvetagere, procesingeniører, 
procesoptimerere. Specialiserede ledere og 
alle dem, der gerne vil have et overblik over de 
nævnte emner

Forudsætninger:
Kendskab til sprøjtestøbningsprocessen og 
maskinbetjening (ENGEL CC300/200)

Technology process and quality 
control (TPQ)
Kvalitetssikring i forb. med sprøjtestøbning

Formål med kurset:
Formidling af de nødvendige basisforudsætnin-
ger for optimal kvalitetsovervågning i forbindelse 
med sprøjtestøbning. Efter kurset vil deltagerne 
være i stand til at bestemme de definerede speci-
fikationsgrænser med tilhørende procesparame-
tre, som har betydning for kvaliteten af det støb-
te emne. De har overblik over den nødvendige 
dokumentation ved hjælp af kvalitetssikringspro-
grammerne og er i stand til at registrere og elimi-
nere eventuelle variabler, der kan forårsage fejl.

Kursets indhold:
• Strategier til optimering af 

sprøjtestøbeprocessen
• Støbedelekendetegn, maskinoptimering med 

tilsvarende procesparametre
• Indstilling af specifikke grænser med ENGEL 

Micrograph og procesdatagrafikker
• Aktivering af procesdataovervågning
• Viskositetsovervågning med ENGEL Microplast
• Dokumentation af produktion med ENGELs log 

over procesdata
• Praktiske øvelser: 

-  Optimering og kvalitetsovervågning af 
sprøjtestøbeprocessen med ENGELs 
kvalitetssikringsprogrammer

Kursusvarighed: 2 dage 

Målgruppe:
Arbejdsformænd/supervisere, produktionsledere, 
procesoptimerende og testpersonale samt 
kvalitetssikringsmedarbejdere

Forudsætninger:
Godt kendskab til plast- og sprøjtestøbeteknik, 
kursus EOB, EOA og TPS

NYT 
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Ud over vores standardkurser har du mulighed for at arbejde med anerkendte eksperter 
om udvalgte emner og udfordringer inden for sprøjtestøbning - f.eks. reduktion af spild ved 
sprøjtestøbning, optimering af opsætningstid, procesoptimering og meget mere. Vores 
mål er at give jeres medarbejdere nye idéer og visioner inden for plastforarbejdning.

Vi tilbyder kurser, workshops og specialiserede arrangementer inden for alle aspekter af 
sprøjtestøbning. 

Du kan finde en detaljeret oversigt over de aktuelle tilbud på vores webside.

Kurser med et bredere perspektiv

Invitér din ENGEL-træner "live" til dine lokaler
Med et ENGEL-webinar får du træning, som er tilpasset perfekt til dig. Webinaret giver dig 
mulighed for at deltage i kurser fra dine egne lokaler via internettet. Dine medarbejdere på 
stedet er via pc og headset forbundet live med ENGEL-træneren i træningscentret og kan 
således blive trænet individuelt i eget tempo på sprøjtestøbemaskinen og/eller robotten. 

Investér i et veluddannet team gennem ENGEL-webinarer og spar masser af tid og rejseom-
kostninger.

Detaljeret beskrivelse og tilmelding på www.engelglobal.com/training

Webinare



Training_2322_Training

Hybriduddannelse i sprøjtestøbning

Med vores hybriduddannelse gennemfører du teorien online og får praktisk erfaring i vores 
træningscentre eller på din maskine. Det betyder, at du ikke behøver at gå glip af værdifuld 
praktisk maskintræning, men at du kan skræddersy dine kursusforløb mere individuelt takket 
være muligheden for at deltage online. Det hybride træningsformat giver mere fleksibilitet og 
støtter dig tidsmæssigt i din faglige udvikling.

Vores e-learning-kurser giver dine medarbejdere mulighed for et fleksibelt kursusforløb 
i deres eget tempo. Vores grundmodul "First Steps" er f.eks. en optimal introduktion til 
sprøjtestøbningens verden for lærlinge. Videnstjek med analyser af læringsfremskridtet 
er også inkluderet.

Du kan få flere oplysninger på vores webside eller gå direkte til 
e-learning-support@engelglobal.com

e-learning-pakker
Uafhængighed i forbindelse med læring og uddannelse

Dine fordele:

 Maksimal fleksibilitet
 Brugervenligt
 Ensartet kompetenceniveau for alle medarbejdere
 Større motivation
 Færre rejseudgifter
 Perfekt forvaltning af viden
 ENGEL-ekspertise tilgængelig til enhver tid

Detaljeret beskrivelse og tilmelding på www.engelglobal.com/training

2005: Initiativpris træning og videreuddannelse. 
ENGEL e-trainer blev udpeget som en af de syv mest innovative undervisningskoncepter 
af Otto-Wolff-fonden og den tyske handels- og industrisammenslutning DIHK

2007: International Tysk Undervisningspris. 
ENGELs undervisningsfilosofi modtager udmærkelse i guld af BDVT (fagforbund for tyske 
salgspromotere og undervisere) i konkurrence med mange internationale undervisnings-
koncepter.

2009 og 2010: ENGEL tilbyder certificeret træning. 
Den høje undervisningsstandard og kvalitetsniveauet opbygget over en årrække vurderes 
af eksterne auditorer og certificeringssteder for voksenuddannelse. Det positive resultat: 
IBE- og CERT-certificering i Østrig (2009/10), AZWV-certificering i Tyskland (2009). 

2011: Startskuddet til ENGEL Training Centre-certificeringen på verdensplan. 
Alle ENGEL-træningscentre bliver regelmæssigt revideret efter ensartede kvalitetsstandarder.

ENGEL træning
Et prisvindende koncept

i nærheden,  
tilgængelig på  
dit sprog 

>20 certificerede 
træningscentre  
rundt om i verden
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ENGELs kursuskoncept
Målrettet og kundetilpasset undervisning

Yderligere produkt- og teknologirelateret træning inden for Foammelt, Multi-komponent, PAC,
Indsæt, og Elast/LIM-sprøjtestøbning tilbydes efter forespørgsel samt modtagelse af detaljeret 
afklaring af krav.

Målgruppe 1 Målgruppe 2 Målgruppe 3 Målgruppe 4

Produktionsledere
Designingeniører

Projektledere

Plastmagere
Maskinoperatører
Kvalitetspersonale
Plastspecialister

Vedligeholdelsesper-
sonale

Teknikere

Ny i jobbet/afdelin-
gen/branchen 
Driftspersonale

Produktionsassis-
tenter

Niveau: Basic Niveau: Basic Niveau: Basic Niveau: Basic

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB 

Niveau: Advanced Niveau: Advanced Niveau: Advanced

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Oversigt over målgrupper og de dertil passende kurser: Vores underviser hjælper 
gerne med at designe et individualiseret kursusprogram til dig/jer.

Fakta om ENGEL kurser
ENGEL Danmark kursuscenter

Du tilmelder dig 

    via onlinebooking på www.engelglobal.com/training

Tilmeld dig gerne tidligt, da antallet af deltagere er begrænset. Du vil modtage en bekræftelse på 
din deltagelse med information om kurset senest en uge før kursusstart.  

Vi tilbyder

 Undervisning ved kvalificeret underviser
 Kursusmateriale
 Frokost samt drikkevarer under kurset 
 Kursusbevis 

Vi sørger for dig 

Har du brug for hotel i forbindelse med kurset, hjælper vi naturligvis gerne med booking heraf. 
Kontakt venligst: 
Kristina Hyllegaard 
Kristina.hyllegaard@engel.at
tlf .: +45 5613 0553

Priser

 Kontakt os for en snak om de forskellige kursusmuligheder, herunder varighed og pris. 
 Beløbet forfalder til betaling ved modtagelse af faktura. 
 Alle priser er eksklusiv moms.

Bemærk venligst 

Skulle du blive forhindret i at deltage gælder følgende: Tilmeldingen kan annulleres op til 30 
dage før kursusstart – uden beregning. Sender du afbud 15-30 dage før kursusstart, opkræves 
50% af hele kursusbeløbet. Sender du afbud 1-14 dage før kursusstart, opkræves hele kur-
susbeløbet. Det er dog muligt at sende stedfortrædere uden yderligere omkostninger. Endeligt 
forbeholder vi os retten til at udskyde eller annullere individuelle kurser og/eller planlægge ekstra 
kursusdag. Der ydes ingen form for kompensation for disse ændringer. 

Kursusvarighed: dagligt i tidsrummet 8.10 - 15-00
Kursuscenterets beliggenhed: ENGEL Danmark kursuscenter, Kildeager 2, 2680 Solrød Strand.

ENGEL Danmark kursuscenter i Solrød tilbyder moderne udstyr, kursuslokaler med aircondition 
og en behagelig atmosfære. Kursuscenteret er udstyret med de nyeste teknologier for sprøj-
testøbemaskiner og robotter.
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Kursuscenter ENGEL Danmark

ENGEL Danmark 
kursuscenter 
Kildeager 2
2680 Solrød Strand

Detaljer og tilmelding

Chris Larsen
After sales & Education
Underviser
Telefon 3143 4530
Chris.Hede@engel.at

Kristina Hyllegaard
Telefon +45 5613 0553
Kristina.hyllegaard@engel.at

K U R S U S C E N T E R
CERTIFICERET
BEKRÆFTET LÆRINGSSUCCES

Højeste kvalitetsniveau for undervisere og 
kursuscentre over hele verden.C

Flere oplysninger 
om ENGEL- 
uddannelse Sten Jensen

Service and Application Consultant
Underviser
Telefon 2133 2328
Sten.Jensen@engel.at



ENGEL DANMARK A/S | Kildeager 2 | 2680 Solrød Strand, Denmark
Tel. +45 (0) 56 13 05 55 | Fax +45 (0) 56 13 05 56 | training@engel.at | www.engelglobal.com

Informationer, produktinformationer og fotos som er indeholdt i denne brochure tjener udelukkende som teknisk guide. ENGEL er ikke ansvarlig for 
tekniske ændringer eller print-/typografiske fejl. Hel eller delvis gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig aftale med ENGEL AUSTRIA Gmbh.
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