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ENGEL na targach FIP 2022 we Francji 

Kompaktowość, precyzja, ekonomiczność 

 

Schwertberg/Austria – luty 2022 

Całkowicie elektryczne wtryskarki łączą najwyższą precyzję z niskim zużyciem 

energii. Na targach FIP 2022 od 5 do 8 kwietnia w Lyonie, we Francji, producent 

wtryskarek i dostawca rozwiązań systemowych ENGEL pokaże, jak w 

opłacalny sposób można wykorzystać zalety w pełni elektrycznych wtryskarek.  

 

Jakość wielu detali technicznych zależy od precyzji procesu wtryskiwania i ruchów płyt 

mocujących przy otwieraniu i zamykaniu. Dlatego w tym segmencie zastosowanie znajdują 

przede wszystkim wtryskarki całkowicie elektryczne, a przy wyborze decydujące znaczenie 

ma ekonomiczność maszyn. Całkowicie elektryczna wtryskarka e-mac, którą ENGEL ma 

w ofercie, łączy przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych    wysoką wydajność 

i efektywność energetyczną z kompaktowym designem.  

Podczas czterech dni targów, prezentowany będzie proces wytwarzania pudełek 

śniadaniowych z polipropylenu na wtryskarce ENGEL e-mac 465/180 ze zintegrowanym 

robotem ENGEL viper 20, demonstrując wydajność tego typoszeregu maszyn.  

 

Całkowicie serwoelektryczne wtryskarki to wysoki stopień sprawności 

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

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

świecie. Dzięki optymalizacji geometrii zaworu kolanowego prezentowany na targach FIP    

e-mac 465/180 jest  np. o 450 mm krótszy niż dotychczasowa wersja 180-tonowa i to bez 

zmniejszenia skoku otwarcia. Zapewnia to wysoką produktywność w przeliczeniu na 

powierzchnię, która w wielu zakładach już od dawna jest ważnym wskaźnikiem efektywności.  
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Wszystkie ruchy maszyny ENGEL e-mac – także ruch dysz i wyrzucania – są wykonywane 

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

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

serwohydrauliczny w ramie maszyny.  

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

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

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

wykorzystania.  

Obok precyzyjnych osi elektrycznych inteligentne systemy asystenckie serii produktów iQ, 

jak iQ weight control i iQ clamp control, gwarantują wysoką stabilność i optymalne ustawienia 

procesu.  

W licznych zastosowaniach precyzyjnych z czasami cyklu powyżej czterech sekund e-mac 

jest często najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem spośród wszystkich całkowicie 

elektrycznych maszyn. Wtryskarka ta jest wykorzystywana w wielu obszarach, od wtrysku 

technicznego przez opakowania i technikę medyczną aż po teletronikę. 

 

Jednoczesne ruchy dla krótszych czasów cyklu 

W prezentowanej na targach FIP jednostce produkcyjnej automatyzacja ma ponadto wpływ 

na wysoką wydajność całkowitą. Robot liniowy ENGEL viper 20 wyjmuje pudełka z formy. 

Roboty liniowe z serii ENGEL viper wyróżniają się wysoką nośnością i dużą dynamiką, 

osiągając możliwie najkrótsze czasy transportu. Dzięki funkcji oprogramowania iQ vibration 

control łączą w sobie niską masę własną z wysoką stabilnością i precyzją.  

Dostarczając wtryskarkę i robota z jednego źródła, ENGEL daje możliwość integracji 

sterowników obu systemów. Operator maszyny nie musi wdrażać się w różne procedury 

obsługowe, co ułatwia programowanie i sterowanie złożonymi procesami i ogranicza ryzyko 

błędów przy wprowadzaniu danych. Poza tym w wielu zastosowaniach integracja 

sterowników prowadzi do krótszego czasu cyklu. Maszyna i robot korzystają ze wspólnej 

bazy danych, dlatego robot może dostosować swoje ruchy do ruchów maszyny i rozpocząć 

wyjmowanie detali już wtedy, gdy forma jest jeszcze w trakcie otwierania.  
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MES dla początkujących i zaawansowanych 

Na targi FIP 2022 ENGEL przygotował także pakiet inteligentnych rozwiązań, łączących 

wtryskarki i jednostki produkcyjne w ramach przedsiębiorstwa. TIG authentig, system MES 

(Manufacturing Execution System) spółki zależnej ENGEL, TIG, w najdrobniejszych 

szczegółach jest przystosowany do konkretnych wymagań przemysłu przetwórczego. 

Zapewnia transparentność, by można było np. optymalnie wykorzystać możliwości parku 

maszynowego lub skorelować wskaźniki produktywności z celami ekonomicznymi.  

 

Gotowe rozwiązania od jednego dostawcy 

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

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

dostarcza z jednego źródła gotowe jednostki produkcyjne do wymagających zastosowań na 

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

i przemysłu 4.0 oraz inne urządzenia peryferyjne. Obok wtryskarek, z własnych projektów i 

produkcji pochodzą też różne typy robotów, technologie procesowe i podzespoły peryferyjne. 

Inne systemy ENGEL integruje we współpracy z firmami partnerskimi. Jako dostawca 

systemów, ENGEL ponosi odpowiedzialność za całe rozwiązanie produkcyjne, włącznie z 

podzespołami realizowanymi wspólnie z partnerami.  

ENGEL na targach FIP 2022 w Lyon: hala 5.1, stoisko L02+K03 
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Podczas czterech dni targów, prezentowany będzie proces wytwarzania pudełek 
śniadaniowych z polipropylenu na wtryskarce ENGEL e-mac 465/180 ze zintegrowanym 
robotem ENGEL viper 20, demonstrując wydajność tego typoszeregu maszyn.  

 

 

Roboty liniowe z serii ENGEL viper wyróżniają się 
wysoką stabilnością i dynamiką. 

Zdjęcia: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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