
Gotowi na większą elastyczność i wydajność
victory 



Korzystaj ze swobody, aby móc zaspokoić wszystkie potrzeby
Bezkolumnowa wtryskarka ENGEL victory to sprawdzone i uniwersalne rozwiązanie. Modułowa 
konstrukcja idealna do produkcji detali technicznych i grubościennych. A technologia bezkolum-
nowa, sprawdzona od ponad 25 lat, umożliwia nawet w przypadku dużych form zastosowanie 
stosunkowo małej wtryskarki. Wystarczy więc zainwestować jedynie w niezbędną siłę zwarcia – a 
już jest miejsce na realizację nowych pomysłów.

Mniejsza powierzchnia produkcyjna i niższe
koszty inwestycji zwłaszcza w przypadku:

 � form z wieloma gniazdami
 � niepełnościennych wyprasek
 � ENGEL foammelt zastosowań
 � zastosowań wielokomponentowych

25 lat rozwiązań  
bezkolumnowych

70 000 maszyn na rynku
10 000 zadowolonych klientów

System maszyn z wolną przestrzenią
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ENGEL victory większa swoboda produkcji dzięki

ENGEL victory to idealna maszyna podstawowa do wszechstronnych zastosowań i najróżniejszych 
technologii. Zwłaszcza, że „bezkolumnowa” oznacza zalety tam, gdzie wielu nawet ich nie podejrze-
wa. Doskonała równoległość płyt zapewnia niezwykle równomierny rozkład siły zwarcia i optymalną 
ochronę formy. To również, nawet w przypadku zastosowań wielogniazdowych, jest gwarancją sta-
łej jakości. Dodatkowo wtryskarka ENGEL victory dzięki wydajnemu napędowi wyróżnia się również 
szczególnie niskim zużyciem energii. Z korzyścią dla środowiska, a przede wszystkim dla budżetu 
użytkownika.

CC300

 � ergonomiczny kształt

 � możliwość indywidualnej konfiguracji

 � nowoczesny panel sterowania

Automatyzacja

 � łatwy dostęp

 � mniejsza powierzchnia posadowienia

 � dopuszczalna niższa wysokość hali

Energooszczędność
ENGEL ecodrive (standard/opcja 
w zależności od typu maszyny)

 � niskie zużycie energii

 � „brak” chłodzenia oleju

Jednostka zamykania

 � innowacyjna konstrukcja bezkolumnowa

 � więcej miejsca i większa elastyczność dla form

 � łatwa integracja robotów pozwalająca oszczędzić miejsce

 � doskonała ergonomia obsługi

 � sprawna i łatwa wymiana formy

 � doskonała równoległość płyt

 � równomierny rozkład siły zwarcia

 � wysoka efektywność energetyczna

 � niskie koszty serwisowania

Jednostka wtryskowa 

 � krótka konstrukcja

 � precyzyjny proces wtrysku

 � duża wydajność uplastyczniania

 �  bogaty wybór  

jednostek uplastyczniających
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ENGEL victory zalety

duży obszar formy
Zalety nieograniczonego dostępu do formy są widoczne zwłaszcza w przypadku obszernych form 
czy zajmujących dużo miejsca rdzeni: wielkogabarytowe płyty mocujące form pozwalają na pełne 
wykorzystanie, nawet do granic możliwości, a nawet poza.

doskonała efektywność energetyczna
Niewielkie tarcie, utrzymanie ciśnienia zamykania „Lock-In”, napęd ENGEL ecodrive, to wszystko, w 
przypadku produkcji technicznych detali, pozwala na osiągniecie efektywności energetycznej na po-
ziomie maszyn całkowicie elektrycznych.

wyjątkowa dostępność
Wyższa produktywność dzięki krótkim czasom przezbrajania: bezkolumnowa zasada konstrukcyjna 
ENGEL victory pozwala na szybką wymianę form także w przypadku obszernych, trudnych w ob-
słudze form. A dzięki trwałej konstrukcji o niskim stopniu tarcia nakłady związane z serwisowaniem 
maszyny pozostają nadal niskie.

idealne dla automatyzacji
Łatwa integracja: warto czerpać korzyści z możliwości szybkiego odbioru detali, mniejszej powierzchni 
posadowienia gniazda produkcyjnego czy niższej wysokości urządzenia – robot ma możliwość wyko-
nywania ruchów w poziomie.

optymalna ochrona formy
Dzięki centralnemu elastycznemu przegubowi Flex-Link ruchoma płyta mocująca precyzyjnie 
podąża za formą podczas wytwarzania siły zwarcia. W trakcie tej czynności płyta wysuwa się 
z wózków jezdnych, automatycznie dopasowuje się do danej równoległości płyt, rozkładając 
w  ten sposób siłę zwarcia równomiernie na całym przekroju formy. Rezultat: wyeliminowanie 
wszelkich sił poprzecznych i wydłużenie żywotności formy.

stała jakość detali
Hydrauliczne jednostki wtryskowe ENGEL wyróżniają się możliwością perfekcyjnej regulacji pro-
cesem wtrysku. A seryjnie montowany system połączonych tłoków wtryskowych dzięki czułym, 
elektronicznym regulatorom wyjątkowo szybko reaguje na wszelkie zmiany parametrów wtrysku. 
Dodatkowo opatentowane rozdzielacze siły zapewniają optymalny rozkład siły zwarcia, a co za tym 
idzie również równomierne zaciskanie formy na całym przekroju. Bez względu na to, czy detale 
będą wtryskiwane centralnie, czy na brzegach formy – wtryskarka ENGEL victory za każdym razem 
gwarantuje stałą jakość detali, szczególnie w przypadku dużej liczby gniazd.

doskonała przydatność do eksploatacji w warunkach sterylnych
Bezkolumnowy obszar formy ogranicza zawirowania powietrza. Natomiast niskoemisyjny napęd bez 
wentylatorów (ENGEL ecodrive, opcja) stwarza idealne warunki pod produkcję w warunkach ste-
rylnych.
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 ENGEL victory jednostka zamykania

precyzyjne zamknięcie formy
Fabryczne, bardzo czułe ustawienie równoległości płyt każdej bezkolumnowej jednostki zamykania 
odbywa się przed wysłaniem do klienta. Jest to gwarancją długiej żywotności maszyny i  form. 
Dopiero po zamknięciu formy podczas narastania siły zwarcia dopasowuje się automatycznie 
równoległość płyt do równoległości formy. Jest to możliwe dzięki unikalnemu systemowi Flex-link.

duża masa form
Duża masa formy nie stanowi problemu dla bezkolumnowej jednostki zamykania. Wysoka precyzja 
równoległości płyt jest utrzymywana dzięki zastosowaniu naprężenia własnego w systemie Flex-Link 
oraz dzięki masywnej ramie wspierającej wtryskarki wykonanej w kształcie litery C. Zastosowanie 
wózków jezdnych pod ruchomą płytą mocującą pozwala ponadto na praktycznie nieograniczone 
zwiększanie masy formy.

ergonomiczna obsługa
Technika bezkolumnowa ułatwia i podnosi komfort pracy w obszarze formy. Operator może przepro-
wadzać wszystkie ważne prace, takie jak czyszczenie, spryskiwanie itd., bez konieczności schyla-
nia się przez kolumny. I to z każdej perspektywy.

mniejsze maszyny
Mniejsza powierzchnia posadowienia maszyn pozwala na produkowanie na takiej samej po-
wierzchni zakładu aż do 10 % detali więcej: duży, wolny obszar formy pozwala na zastosowanie 
w maszynie znacznie mniejszej, maksymalnej siły zwarcia niż w porównywalnej kolumnowej. Jest 
to ewidentna korzyść, zwłaszcza w przypadku zastosowań wielogniazdowych detali technicznych, 
gdzie często wymiar formy, a nie maksymalna siła zwarcia jest głównym kryterium doboru 
wtryskarki. Dodatkowa korzyść: z uwagi na małą powierzchnię posadowienia zyskują Państwo 
dodatkową przestrzeń na peryferia i dalsze jednostki produkcyjne.

doskonała efektywność energetyczna
Sprawność energetyczną produkcji, w aspekcie technologii bezkolumnowej, podnoszą przede 
wszystkim wyposażone w łożyska kulkowe precyzyjne prowadnice, brak tarcia spowodowanego 
pracą kolumn oraz utrzymywanie ciśnienia zamykania. A  dzięki dostępnemu w  ramach opcji  
hydraulicznemu systemowi napędowemu ENGEL ecodrive uzyskuje się maksymalną oszczędność 
energii we wtryskarce ENGEL victory.

elastyczność

długa żywotność

precyzja

ochrona formy

victory_9



Równoległość formy

właściwe wsparcie dla formy wtryskarki
Szczególną cechą konstrukcyjną bezkolumnowych  
wtryskarek ENGEL jest ich masywna rama. Jed-
nostka zamykania ma doskonałe wsparcie i nie 
ugina się nawet pod ciężarem bardzo ciężkich form. 
Dzięki dodatkowo dostępnym wózkom jezdnym 
do ruchomej połówki formy masę formy można 
zwiększać niemal bez ograniczenia.

precyzyjna równoległość płyt
Wysoce czuła regulacja równoległości płyt po-
zwala na precyzyjne ustawienie bezkolumnowej 
jednostki zamykania jeszcze przed dostawą do 
klienta. Przy czym normy ENGEL leżą znacznie 
poniżej norm EUROMAPu. Dzięki wstępnemu 
mocowaniu opatentowanego rozdzielacza siły 
równoległość płyt pozostaje niezmieniona również 
przy zamocowanej formie.

perfekcyjne prowadzenie
ruchomych płyt mocujących
Bez obracania, bez przechylania: dzięki pro-
wadzeniu trzypunktowemu – dwie prowadnice 
precyzyjne i  centralne prowadzenie tłoka zamy-
kającego – ruchoma płyta mocująca zachowuje 
swoje ustawienie również podczas otwierania 
i zamykania formy.

optymalna ochrona formy
Centralny, elastyczny przegub zapewnia dokładną 
równoległość płyt do równoległości formy. Rucho-
ma płyta unosi się lekko na łożyskach prowadzą-
cych. W przypadku właściwie zamontowanej for-
my rozkład siły jest równomierny i można uniknąć 
działania wszelkich sił poprzecznych, a tym samym 
wydłużyć jej żywotność.

równomierny rozkład siły zwarcia
Niezależnie, czy gniazda umiejscowione są na 
środku płyty mocującej czy przy brzegu – działa 
na nie zawsze ta sama siła zwarcia. Umożliwiają 
to opatentowane rozdzielacze siły, które rozkłada-
ją siłę zwarcia równomiernie na całą powierzchnię 
mocowania. Jest to gwarancją stałej, wysokiej ja-
kości detali również w przypadku form wielogniaz-
dowych.

Zasada „bezkolumnowości” – to najlepsze warunki dla formy

dynamika stałej płyty mocującej
Stała płyta mocująca jest w przeciwieństwie do in-
nych konstrukcji połączona z ramą nie od dołu, ale 
od tyłu. Dzięki temu symetrycznie odbiera wibracje z 
maszyny i zachowuje równoległe ustawienie wzglę-
dem płyty ruchomej także w czasie przyspieszania i 
zwalniania ruchu.

Trzeba znaleźć właściwe mocowanie!
Maszyna z kolumnami, czy też bez: zawsze należy pamiętać, aby obie połówki formy były przez 
cały czas optymalnie ustawione, ponieważ mogą się one przesunąć po zamocowaniu, np. wskutek 
regulacji temperatury. Jeśli zmiana ta pozostanie niezauważona, możliwe będzie przesunięcie płasz-
czyzn podziału i/lub przyspieszone zużycie formy.
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ENGEL victory jednostka wtryskowa

doskonałe sterowanie procesem wtrysku
Hydrauliczne jednostki wtryskowe ENGEL charakteryzują się możliwością perfekcyjnego sterowa-
nia procesem wtrysku. Dostępny w standardzie „system połączonych tłoków wtryskowych” dzięki 
czułym, elektronicznym regulatorom wyjątkowo szybko, w porównaniu do konwencjonalnych roz-
wiązań, reaguje na zakłócenia i zmiany zaprogramowanych parametrów wtrysku. Takie rozwiązanie 
gwarantuje idealną jakość wtrysku i wysoką powtarzalność parametrów. Aby nawet w przypadku 
zmiennych warunków otoczenia czy wahań jakości materiału osiągać jednakowo wysoką stabilność 
procesu, służy do tego oprogramowanie ENGEL iQ weight control, które automatycznie rozpoznaje 
odhylenia i wyrównuje je jeszcze w tym samym cyklu. (opcja).

 �  iQ weight control. 
Sprytne rozwiązanie w zakresie kontroli procesu online – inteligentna opcja.  
Nowe oprogramowanie iQ weight control opracowane przez ENGEL automatycznie rozpozna-
je wahania lepkości i wyrównuje je jeszcze w ramach tego samego wtrysku. Efekt: wyraźna 
poprawa powtarzalności procesu i masy elementu konstrukcyjnego. Innymi słowy: więcej 
elementów bez wad, mniej wybrakowanych części, a tym samym większa produktywność! 
Również w przypadku zmiany warunków otoczenia: jakość tłoczonych elementów pozostaje 
niezmiennie wysoka. Za każdym razem.

praktyczna moc wtrysku
Moc wtryskiwania urządzeń ENGEL victory jest przystosowana do produkcji detali technicznych. 
Jeśli niezbędna jest większa prędkość wtrysku, np. w przypadku detali cienkościennych, można 
ją zwiększyć, stosując opcjonalnie akumulatory hydrauliczne. Regulacja procesu wtrysku odbywa 
się za pośrednictwem serwozaworów.

jednostka plastyfikująca dobrana zgodnie z zastosowaniem
Dostępne są różne wersje oraz wykończenia cylindrów masy wtryskowej i ślimaków, które umożli-
wiają optymalne dostosowanie plastyfikacji do danego zastosowania. Jednostka plastyfikująca jest 
dociskana do formy, przy czym potrzebna siła jest regulowana na monitorze jednostki sterującej. 
Koncepcja rozkładu termicznego jednostki plastyfikującej z jednej strony odpowiada za precyzyjne 
ryglowanie,  z drugiej zaś za mniejsze zużycie energii w trakcie podgrzewania jak i redukcję zużycia 
wody chłodzącej w obszarze dozowania (w zależności od wielkości konstrukcyjnej). Poprzez dobór 
odpowiednich wersji hydrauliki, można uzyskać odpowiednio wyższe parametry plastyfikacji i/lub 
sterować plasyfikacją równolegle do ruchów formy.
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10 20 30 40 50 60 70

Masa detalu (g)

Cykl

bez IQ weight control

z IQ weight control

Cienkościenna rama wyświetlacza LCD wykonana z POM: 
Odchylenia wagi zredukowane o 85%
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szybkość
powtarzalność parametrów

efektywność energetyczna

ENGEL victory rozwiązania napędu

Większa elastyczność dzięki modułowym rozwiązaniom hydrauliki. Bezproblemowo wyjmowane 
z formy wypraski, złożone formy wykonujące równoległe ruchy lub wymagania związane z dużą 
mocą wtryskiwania: firma ENGEL od wielu lat skupia się na szczególnie wydajnych hydraulicznych 
jednostkach napędowych dostosowanych do konkretnego profilu wymagań. W efekcie już ponad 
20 lat temu ENGEL wyznaczył nowe standardy odnośnie wydajności energetycznej i jakości re-
gulacji, zastępując układ hydrauliczny PQ układem hydraulicznym z inteligentnymi pompami EHV. 
Napęd serwohydrauliczny ENGEL ecodrive łączy w sobie zalety zastosowań układu hydrauliczne-
go i serwonapędu. Rozwiązanie tego typu pozwala dodatkowo zwiększyć precyzję regulacji, jak 
również znacząco podnieść efektywność energetyczną.

 � pojedyncza pompa dla ruchów sekwencyjnych

 �  podwójna pompa dla ruchów równoległych 

(wyrzutnika, rdzenia, dyszy lub plastyfikacji)

 � wzmocnione jednostki napędowe dla podwyższonych parametrów wtrysku czy dozowania

 � akumulatory dla bardzo wysokich parametrów wtrysku

 � ENGEL ecodrive odpowiada za efektywność energetyczną  

 (w zależności od jednostki wtryskowej w standardzie lub w opcji)

„Lock-in” ciśnienia zamykania

Wszystkie ruchy i ciśnienia wtryskarki w poszczególnych sekwencjach maszyny są oczywiście 
sterowane hydraulicznie. W uzasadnionych sytuacjach – w przypadku konieczności utrzymania siły 
zamykania lub siły docisku dyszy – wymagane ciśnienie jest utrzymywane hydraulicznie, a energia 
podtrzymująca ciśnienie jest redukowana do zera. Wraz z wydłużaniem czasu cyklu wydajność 
energetyczna znacząco wzrasta.

Ewolucja technologii napędów hydraulicznych
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pompa 
o stałym wydatku

hydrauliczna pompa 
o zmiennym wydatku

EHVPQ ENGEL ecodrive

elektryczna pompa 
o zmiennym wydatku

pompa 
o stałym wydatku + serwomotor
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oszczędność do 70% energii napędowej w porównaniu  
z konwencjonalnymi wtryskarkami hydraulicznymi
oszczędność wody chłodzącej do chłodzenia oleju nawet do 100%

ENGEL ecodrive rewolucyjna koncepcja hydrauliki

 �  optymalne do zastosowań w czystych pomieszczeniach 

brak zawirowań powietrza i niska emisja ciepła 

 �  „bezgłośna” wtryskarka 

komfortowe warunki pracy dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi emitowanego hałasu 

 �  niskie koszty serwisowania 

trwałe pompy o stałym wydatku i bardzo długiej żywotności

 �  niskie zużycie energii 

w przypadku detali technicznych zużycie porównywalne z wtryskarkami całkowicie elektrycznymi 

 �  „brak” chłodzenia oleju 

niższe koszty inwestycji i obniżone zapotrzebowanie na wodę chłodzącą 

 �  hydraulika maszyny 

duża efektywność energetyczna nawet w przypadku form z hydraulicznymi rdzeniami

efektywność, czystość, długa żywotność

Zużycie wody chłodzącej jest wskaźnikiem 
efektywności energetycznej maszyn hydraulicznych.
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ENGEL automation

mniejszy obrys
Decydując się na maszynę bezkolumnową, często można wybrać mniejszą wtryskarkę. Wówczas 
powierzchnia mocowania formy może być wykorzystana aż po same brzegi. Dzięki czemu elemen-
ty automatyzacji można instalować bliżej maszyny, co z kolei pozwala na znaczną oszczędność 
miejsca.

mniejsza wysokość hali
Produkcję można bez problemów i ryzyka kolizji zlokalizować zarówno w niskich halach lub pod 
bieżniami suwnic, właśnie dzięki temu, iż robot nie wysuwa się z formy do góry.

krótsze cykle produkcyjne
Zwłaszcza w przypadku złożonych rozwiązań automatyzacji produkcji możemy skrócić czas cyklu 
dzięki bezpośrednim, poziomym ruchom robota „do" i „z" formy.

łatwa obsługa robota
Nowy asystent programowania robota i integracja ze sterownikiem maszyny niezwykle upraszczają 
obsługę!

zintegrowane rozwiązania automatyzacji
Brak kolumn stanowi świetne warunki do zastosowania rozwiązań automatyzacji produkcji zin-
tegrowanych w maszynie.  Robot porusza się przy tym zawsze w granicach nieco poszerzonej 
klatki bezpieczeństwa maszyny. Po wykonaniu krótkiego, poziomego ruchu robot odkłada detal 
na taśmociąg, znajdujący się bezpośrednio przy płytach mocujących. Mniejszy obrys, mniejsza 
wysokość systemów, mniejsze wymiary robota i wyeliminowanie dodatkowych zabezpieczeń przy 
każdym robocie, gwarantują niższe nakłady inwestycyjne, a także lepsze wykorzystanie przestrzeni 
w hali produkcyjnej.

szybkie wyjmowanie detali
ENGEL victory daje optymalne warunki dla bezpiecznego, prostego i szybkiego odbierania detali 
za pomocą odbieraka detali. Opcjonalnie można zastosować także rynny spustowe, umieszczane 
po przeciwnej stronie obsługującego.

spójna kompetencja systemowa
ENGEL projektuje i dostarcza kompletne rozwiązania systemowe, w których wszystkie rozwiąza-
nia – począwszy od wtryskarki przez robota aż po urządzenia peryferyjne do automatyzacji – są 
doskonale do siebie dopasowane. Tak aby w przypadku zarówno prostych jak i skomplikowanych 
zadań produkcyjnych mieli Państwo możliwość korzystania z najwyższej jakości detali, stabilnych 
procesów i maksymalnej wydajności.

Wtryskarka stanowi w wielu przypadkach tylko  
jeden z elementów bardzo złożonego gniazda  
produkcyjnego. Roboty i urządzenia automatyzac- 
ji dedykowane sa najróżniejszym zadaniom. Po-
czynając od możliwości wkładania zaprasek, wyjmowa-
nia detali z formy wtryskowej, przez operacje montażowe  
i kontrolne, aż do pakowania gotowych wyrobów w pojemniki 
transportowe. Ekonomiczność produkcji zależy przeważnie 
od sposobu działania kompletnego gniazda produkcyjnego 
jako całości, a nie od jego poszczególnych komponentów.  
Z tego właśnie powodu bezkolumnowe wtryskarki ENGEL 
victory pozwalają na osiągniecie znaczących oszczędności 
energii.
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ENGEL victory typoszereg
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wszechstronna bezkolumnowa wtryskarka, która spełnia wszystkie życzenia

 � szeroka gama modeli

 � szeroka gama możliwości

 � doskonała w przypadku rozwiązań specjalnych

 � przyjazna jednostka sterująca ENGEL CC300

 � wydajny układ hydrauliczny ENGEL ecodrive  

 (standard/opcja w zależności od typu maszyny)

ENGEL victory tech

elastyczna bezkolumnowa wtryskarka o doskonałej ergonomii

 � wybrane modele wtryskarek

 � praktyczna gama możliwości

 � przyjazna jednostka sterująca ENGEL CC300

 � wydajny układ hydrauliczny ENGEL ecodrive  

 (standard/opcja w zależności od typu maszyny)

 � optymalny stosunek ceny do parametrów

ENGEL victory spex

  kompaktowa bezkolumnowa wtryskarka do zastosowań wielokolorowych 

 � dodatkowe jednostki wtryskowe (pozycja W, V i L)

 � duża przestrzeń na stół obrotowy i płytę indeksową

 � zwiększona minimalna wysokość montażowa formy powiększona wysokość montażowa formy

 � stół obrotowy opcjonalnie (z hydrauliczną lub serwoelektryczną jednostką napędową)

 � szeroka gama możliwości

 � doskonała w przypadku rozwiązań specjalnych

 � przyjazna jednostka sterująca ENGEL CC300

 � wydajny układ hydrauliczny ENGEL ecodrive (standardowo z siłą zwarcia od 2 600 kN)

ENGEL victory combi
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ENGEL CC300

gotowi na łatwą obsługę wtryskarki i robota
ENGEL CC300 to sterownik łatwy w obsłudze i pozwalający na integrację procesową Możliwości, 
jakie oferuje ta jednostka sterująca, pozwalają na łatwe jak w smartphonie nawigowanie proce-
sem produkcyjnym wtryskarki czy robota: poprzez panel nawigacji na wtryskarce lub niezależnie 
poprzez ręczny, lekki pilot C70. Ergonomiczny kształt, możliwość indywidualnej konfiguracji i no-
woczesny panel sterowania sprawiają, że sterowanie i nadzór zautomatyzowanych gniazd produk-
cyjnych o dużym stopniu integracji staje się znacznie łatwiejsza, bezpieczniejsza i wygodniejsza.

proste dostosowywanie przebiegów procesu
ENGEL wizard umożliwia operatorowi łatwe i szybkie zarzadzanie prostymi zadaniami ustawczymi

zmienna obsługa
bezpośrednie, niezawodne i płynne sterowanie wszystkimi ruchami pokrętłem e-move na panelu 
lub lekkim pilotem C70

większa wydajność
od razu można przystąpić do pracy z idealnie zsynchronizowanym przebiegiem procesów bez 
przejazdu referencyjnego

większe bezpieczeństwo
doskonałe, wspólne zarządzanie danymi wtryskarki i robota ENGEL

ergonomiczny kształt
indywidualnie ustawiany, funkcjonalny, estetyczny oraz trwały sprzęt i udoskonalony interfejs 
użytkownika

idealna jakość odczytu
wyświetlacze z doskonałym kontrastem w każdych warunkach świetlnych i z każdej perspektywy 
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Wszędzie, gdzie tworzywa sztuczne mają dzisiaj swoje zastosowanie: właściwa technologia 
ENGEL uszlachetni każdy materiał wyjściowy i nada pożądane właściwości, zgodnie z oczekiwanym 
zastosowaniem. ENGEL victory tech i ENGEL victory combi stanowią idealną podstawę do realizacji 
różnorodnych wariantów. Warto skorzystać z  naszego know-how, ponieważ jesteśmy światowym 
liderem w zakresie technologii formowania wtryskowego  i warto dostosować poliuretan, poliester, czy 
silikon do Państwa nowych pomysłów. I dlatego mogą Państwo wybrać wydajną, czystą produkcję,  
idealne powierzchnie i przemyślane połączenia materiałów, a także racjonalnie zmniejszyć masę  
i oszczędzać koszty.

ENGEL victory technologie

 � combimelt – umiejętne łączenie różnych komponentów

 � coinjection – nieograniczona optymalizacja kosztów i jakości

 � foammelt (MuCell®) – precyzyjne detale lekkie z tworzywa spienionego

 � foilmelt – inteligentne powierzchnie i funkcje dodatkowe dzięki zastosowaniu folii

 � clearmelt – powierzchnie wysokiej jakości odporne na zarysowania, z efektem głębi

 � gasmelt/watermelt – celowe pustki i mniej materiału

 � optimelt – detale optyczne w doskonałej jakości

 � organomelt – elementy lekkie z tworzywa sztucznego wytrzymałe jak stal

 � LIM – elastyczne przetwarzanie płynnego silikonu

 � PVC – ekonomiczna produkcja w niezawodnej jakości

 � Duroplast BMC – przetwarzanie duroplastu na najwyższym poziomie

 � HP-RTM – technologia kompozytów włóknistych z systemami duroplastycznymi

 � variomelt  – zoptymalizowane powierzchnie dzięki celowo zróżnicowanej temperaturze

 � Technika pomieszczeń czystych – idealnie wystandaryzowana czystość produkcji
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Kombinacje kolorów, swoboda formowania, poprawa funkcji
Skuteczne łączenie różnorodnych materiałów na wtryskarkach ENGEL victory: ENGEL, mając 5000 
zrealizowanych rozwiązań technologii combimelt jest liderem rozwiązań wielokomponentowych. Tech-
nologia ENGEL combimelt pozwala na produkcję innowacyjnych detali z różnych materiałów metodą 
wtrysku w ramach jednego etapu. Standardową jednostkę zamykania uzupełnia w tym przypadku 
modułowy system budowy jednostki wtryskowej. Rozwiązanie, w którym jest nawet do sześciu jedno-
cześnie lub sekwencyjnie sterowanych jednostek wtryskowych, pozwala na znaczącą oszczędność 
czasu i miejsca.

Jednostka wtryskowa w pozycji „W“ (jedna nad drugą)Jednostka wtryskowa w pozycji „V“Jednostka wtryskowa w pozycji „L“

Jeśli potrzebna jest duża masa wtrysku, mały obrys, niska wysokość gniazda produkcyjnego lub 
duża swoboda automatyzacji, ENGEL jest idealnym rozwiązaniem.

Poszczególne koncepcje form do zastosowań wielokolorowych są optymalnym uzupenieniem 
wtryskarki ENGEL victory: stoły obrotowe, płyty indeksowe, ryglowanie, co-injection czy przekła-
danie detali przez robota.

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania

Właściwa technologia dla każdej aplikacji

ENGEL combimelt
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 ENGEL victory tech      ENGEL victory spex & tech

Uniwersalna seria maszyn od 280 do 5 000 kN
Sprawdzona  technologia bezkolumnowa ENGEL victory, a więc duże płyty mocujące i szeroki  
kanał zrzutowy, pozwala na zastosowanie wtryskarki relatywnie niedużych rozmiarów, także w 
przypadku bardzo przestrzennych form. Konieczna jest więc tylko inwestycja w rzeczywiście  
potrzebną siłę zamykania.

ENGEL victory – elastyczność,  
efektywność energetyczna, niezawodność

ENGEL victory
60 200 330 500 650 860 1060 1560 2460 3660 5160 8160

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120

 US  tons kN

ENGEL victory 28 30 280

ENGEL victory 40 45 400

ENGEL victory 50 55 500

ENGEL victory 60 65 600

ENGEL victory 70 75 700

ENGEL victory 80 85 800

ENGEL victory 90 100 900 

ENGEL victory 110 120 1 100

ENGEL victory 120 130 1 200

ENGEL victory 140 160 1 400

ENGEL victory 160 180 1 600 

ENGEL victory 180 200 1 800

ENGEL victory 200 220 2 000 

ENGEL victory 220 240 2 200 

ENGEL victory 260 290 2 600 

ENGEL victory 300 340 3 000

ENGEL victory 350 400 3 500 

ENGEL victory 400 450 4 000

ENGEL victory 450 500 4 500 

ENGEL victory 500 560 5 000
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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.


