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Čím větší jsou nároky, tím je třeba promyšlenějšího řešení: ENGEL duo vždy přesně zapadá do 
konceptu. Díky mimořádně flexibilnímu rozvržení a kompaktním vnějším rozměrům se zapojí 
každý stroj z konstrukční řady ENGEL duo ideálně do vaší výroby. Nezáleží na tom, zda vyrábíte 
velkoobjemové díly, velmi náročné komponenty pro automobilový průmysl nebo pro vás 
zcela nezbytný perfektní High-tech povrch u výrobků špičkové kvality. ENGEL duo je vždy 
připraven pro kompaktní flexibilitu.
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Více síly na menším prostoru: ENGEL duo přesvědčí svým promyšleným kompaktním konceptem strojů. Tak vyrobíte na minimální ploše dokonce i díly s nejvyššími hmotnostmi vstřiku. Osvědčená dvoudes-
ková technika, promyšlená variabilní vstřikovací jednotka a flexibilní koncept pohonu umožňují plynu- lý průběh všech pohybů. Díky rychlé a bezporuchové koordinaci nejnovější generace řízení strojů ENGEL  
CC300, se můžete těšit na vynikající výsledek: na obzvláště rychlou, bezpečnou a energeticky efektivní výrobu a také na optimální kvalitu dílů.

Uzavírací jednotka ENGEL duo

 � dvě tuhé licí desky
 � volně položené sloupky s tlakovými polštáři 

 s krátkým zdvihem
 � vynikající paralelita desek
 � nejrychlejší dvoudeskový stroj
 � vysoká energetická efektivita

Vstřikovací jednotka ENGEL duo

 � krátká konstrukce dvou paralelních hydraulických vstřikovacích válců
 � efektivní šnekový pohon
 � pohon se zvýšenou účinností
 � optimální vedení
 � bezpočet kombinací ve standardním provedení
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dvě tuhé licí desky
vynikající tuhost
nejkratší doby suchého cyklu 
výborný přístup k vyhazovači

ENGEL duo Uzavírací jednotka
kompaktní, flexibilní, rychlá, energeticky efektivní

volně položené sloupky

vynikající ochrana formy
žádné tření
čistý prostor nástroje
tisíckrát osvědčený systém

lineární příp. kluzné vedení

perfektní podepření desek
přesné vedení formy a paralelita desek 
energeticky efektivní pohyb formy

válec s krátkým zdvihem

vysoká přídržná síla
rychlý čas nárůstu tlaku
zlepšená energetická bilance

synchronizované uzavírání

rychlé a precizní
krátký čas uzavírání
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Vyžadují pokud možno prostorově úspornou flexibilní výrobní jednotku: ENGEL duo se svou 
inovativní, individuálně konfigurovanou dvoudeskovou uzavírací jednotkou  je  osvědčené 
řešení. Jeho kompaktní konstrukce se  stabilním vedením desek s nízkým třením na 
ližinách  zajišťuje  optimální paralelitu desek a citlivou ochranu formy. To garantuje  vyso-
kou provozní bezpečnost a vynikající kvalitu dílů.

Flexibilní koncept stroje

Ideální stroj pro každou úlohu: ENGEL duo je koncipován tak, aby mohla být veškerá vedení médií 
vedena optimálně uvnitř uzavírací jednotky, obzvláště k pohyblivé desce. To vám zaručí maximální 
flexibilitu při konfigurování, novém adaptování, příp. rozšiřování vaší výrobní jednotky.

Optimalizovaná uzavírací síla

Ať už 3  500 nebo 55  000 kN: konstrukční řada ENGEL duo vám umožní zvolit pomocí úzkého 
odstupňování velikostí uzavírací jednotky vždy přesně takový typ stroje, který poskytne optimál-
ní výsledek. Uzavírací jednotka zajišťuje čtyřmi krátkými tlakovými polštáři efektivní a rychlý nárůst 
uzavírací síly. S verzemi iQ clamp control příp. „Wide + extra Wide Platen“ můžete vyrábět větší díly 
mimořádně chytře a výhodně.

Bezproblémová výroba

Rychlé pohyby s tvarovým stykem – extrémně krátké doby suchého cyklu: ENGEL duo sází na syn-
chronně řízené bezúdržbové uzavírání, které obzvláště rychle a přesně zasahuje do spojení sloupků 
kroužek-drážka. Jelikož jsou tyto sloupky volně položené, nevzniká žádné ztrátové tření a při každém 
pojezdu se šetří energie.

Maximální hospodárnost

ENGEL duo přesvědčí svou energeticky efektivní trvalou konstrukcí. Tato konstrukce minimalizuje 
např. úroveň tlaku během pojezdu pomocí inteligentního hydraulického řízení. K tomu je pohyblivá 
deska optimálně podepřena a vedena na pojízdných ližinách. Výsledek: dokonce i u těžkých nástro-
jů zlepšená přesnost vedení, minimalizované opotřebení nástrojů a perfektní ochrana formy. Takto 
máte vždy pod kontrolou náklady na údržbu.
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ENGEL duo Vstřikovací jednotka
kompaktní, přesná, energeticky efektivní

přesnost

přesné vstřikování
vysoká stabilita procesu

iQ weight control (volitelně)

efektivita

výkonná technika pohonu

velký výkon plastifikace
krátké časy přípravy

optimální přístupnost prostoru vstříknutí

velmi dobrá účinnost
excelentní zrychlení pohybů

flexibilní výběr optimalizovaný podle požadavků

ergonomie

ergonomický design stroje
nízký otisk

rychlá výměna plastifikačního válce
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Kompaktní velikost – větší prostor pro vaše nápady: u aplikací s více barvami nebo více 
komponenty lze u ENGEL duo zcela jednoduše umístit několik vstřikovacích agregátů vedle sebe 
nebo nad sebou. Inteligentní variabilní koncept vstřikovací jednotky ENGEL duo umožní přistupo-
vat kdykoliv k vašim požadavkům flexibilně a přitom vždy vyrábět přesně a energeticky efektivně. 
Optimální velikosti stroje a odsouhlasené výkonové údaje, jako vstřikovací tlak, rychlost vstřikování 
a výkon plastifikace, jsou perfektně orientovány na aktuální a budoucí požadavky.

Vysoký výkon plastifikace a stabilita procesu

Vstřikovací jednotky umožňují vysoké výkony plastifikace a konstantní stabilitu procesu. K tomu 
přispívá stejnou měrou regulace teploty a tlaku v  plastifikačním válci, čím se bezpečně vyloučí sle-
pování ve vtahovací zóně a přijímání vlhkosti. Jak při chlazení, tak i při vytápění sloupků minimalizuje 
tento koncept energetické ztráty.

Vysoká stálost procesu

Kolísání podmínek okolí nebo v surovém materiálu, ale i optořebení mají vliv na kvalitu dílů a mohou 
vyžadovat dodatečné nastavení parametrů. Software iQ weight control umožňuje automaticky roz-
poznat takové odchylky a vyrovnávat je ještě v tomtéž vstřiku. Tímto způsobem se aktivně zabrání 
zmetkům a výrazně zvýší produktivita.

Krátké časy přípravy

Optimální ergonomie podporuje nejen operátora stroje, ale i pracovníky údržby. Při výměně válců 
mohou být vymontované plastifikační válce odstaveny mimo stroj bez dodatečných zařízení. Válce 
jsou proto vybaveny stabilním podstavcem. Montáž a demontáž plastifikačního válce nevyžaduje 
žádné zvláštní nástroje, tím se proces zrychluje a snižují se doby prostojů.

Energetická efektivita

Flexibilní pohon

ecodrive – tato již léty osvědčená servohydraulika ENGEL je součástí standardní dodávky. Klíč 
k vysoké energetické efektivitě se nachází ve výkonu čerpadel regulovaném podle potřeby. Pokud 
se stroj zastaví, např. během chlazení, zastaví se také motory a nespotřebovávají tak žádnou energii. 
Kladnými vedlejšími efekty je, že stroje běží výrazně tišeji a hydraulický olej se zahřívá méně, což 
dodatečně snižuje náklady na chlazení oleje. V závislosti na požadované rychlosti se regulují otáčky 
pohonů. Integrovaný software zajišťuje optimální provozní bod regulačního čerpadla, čím se docílí 
nejlepší celkové účinnosti.

Větší efektivita díky vynikajícímu pohonu: pohon se řídí u standardizovaného proměnného koncep-
tu motorů konstrukční řady duo podle velikosti stroje. To vám garantuje vždy konstantně krátké 
doby suchého cyklu a to nezávisle na velikosti vstřikovacího agregátu. Osvědčená dvouokruhová 
hydraulika s integrovanou regulací tlaku a množství zajišťuje paralelní provoz všech vedlejších pohybů.
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promyšlená konstrukce

vysoký instalovaný výkon pohonu
varianty lze snadno dovybavit
koncept stroje přívětivý pro servis

ENGEL duo Technika pohonu
hydraulická, flexibilní, tichá, energeticky efektivní

kombinovatelné moduly

plastifikační vstřikovací jednotky s příkonem 53 až 550 kW
volitelné kombinace motoru a čerpadla včetně hydraulických spínacích prvků
varianty se zvýšeným výkonem pohonu 
koncepty pro lepší přesnost

vynikající tlumení hluku

tlumič lambda/4 
opláštění kombinace motoru a čerpadla
flexibilní hadice nahrazují běžná potrubí

optimální regulace výkonu

modulární jednotka motoru a čerpadla s regulací množství a tlaku
využití maximálního výkonu motoru při nejvyšších otáčkách

úsporná spotřeba

efektivní energeticky úsporná hydraulika
tlak spotřebiče závislý na dodávaném množství oleje
flexibilní regulace výkonu čerpadla

ENGEL ecodrive (plus*)

excelentní energetická efektivita 
snížená spotřeba chladicí vody
velmi nízká hladina hluku
optimalizovaný provozní bod pro nejlepší celkovou účinnost
*elektromotorický šnekový pohon (volitelně)
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Plynulá a bezpečná výroba potřebuje perfektní podporu. Je dobré, když dostanete vše, 
co je k tomu potřebné, na jednom místě: s promyšlenými variantami firmy ENGEL. Takto 
zvládnete perfektně jak přípravu strojů, servis a údržbu vaší výrobní jednotky , tak i logisti-
ku výroby. Díky cílenému energetickému managementu vašeho zařízení můžete ještě jednou 
snížit náklady. 

ENGEL lifting platforms

Pro větší bezpečnost a komfort: ENGEL lifting platforms usnadňují práce přípravy a oprav v prosto-
ru vstřikovacího stroje a nabízejí dodatečně ještě větší bezpečnost. Jejich zdvihací mechanismus 
a pneumaticky vysunované boční stoly lze zcela jednoduše a bezpečně řídit pomocí ručního ovladače.

ENGEL service platforms

Usnadnění údržby a servisu: ENGEL service platforms umožňují díky variabilnímu nastupování nej-
lepší možný přístup ke vstřikovací jednotce. Tak můžete v tomto prostoru  bezpečně a pohodlně 
provádět práce, jako např. přivádění materiálu nebo výměnu plastifikačního válce.

Měření paralelity forem ENGEL

Vynikající software pro optimální kvalitu procesu: měření paralelity forem ENGEL zjišťuje přesnou 
pozici všech čtyř sloupků pod uzavírací silou, příp. během vstřikování. Měření pozice probíhá po-
mocí snímačů dráhy s vysokým rozlišením ve čtyřech tlakových polštářích a lze rozpoznat a zobrazit 
odchylky již od 50 µm. To umožní vytvořit zcela snadno porovnání rozměrů a na tomto základě opti-
malizovat uzavírací sílu ve shodě s procesem.

ENGEL famox

Připraven za několik sekund: ENGEL famox pomůže minimalizovat čas přípravy strojů a tím zvýšit 
produktivitu zařízení. Vedle vysoké rychlosti výměny formy přesvědčí také integrovanou stanicí pře-
dehřívání formy, standardizovanou multispojkou pro vedení médií a robustním trvale disponibilním 
přímým válečkovým pohonem. Tento chytrý systém výměny nástrojů je spojen přes rozhraní s no-
vým řízením stroje ENGEL CC300 a umožňuje tak simultánní předávání veškerých parametrů formy 
a stroje. 

ENGEL ecobalance

Inteligentní software řízení energie pro celkové zařízení: ENGEL ecobalance eliminuje cíleně 
energetické špičky. Během fáze nahřívání stroje zajišťuje tento systém, aby stávající energie vstu-
povala do topného výkonu na 100 % a pouze překračující energetická rezerva byla přiváděna do 
pohonu pro předehřívání oleje. Je-li během výroby překročen zadaný energetický limit stroje, rozdělí 
se inteligentně výkon vytápění válce nebo se případně krátkodobě sníží.

Volitelné možnosti 

Vytahování sloupů

Nízká tovární hala, stroje nadměrných velikostí: pomocí vytahování sloupů můžete montovat shora 
také velké nástroje a to rychle a bez demontáže (od 45 sekund). Tímto přípravkem se táhne jedna 
z horních traverz s úsporou místa v rámci půdorysu stroje automaticky ve směru vstřikovacího agre-
gátu a po montáži nástroje se tak rovněž opět rychle instaluje.
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ENGEL duo
1 060 1 560 2 460 3 660 51 60 8 160 12 060 17 060 23 060 35 050 45 050 55 050 75 050 100 050 130 050

50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 160 170 180 180 190 200 190 200 215 215 230 245 230 245 260 260

kN US  tons

ENGEL duo 350 3 500 400

ENGEL duo 400 4 000 440

ENGEL duo 450 4 500 500

ENGEL duo 500 5 000 550 

ENGEL duo 550 5 500 610 

ENGEL duo 600 6 000 660 

ENGEL duo 650 6 500 720 

ENGEL duo 700 7 000 770 

ENGEL duo 800 8 000 900 

ENGEL duo 900 9 000 1 000 

ENGEL duo 1000 10 000 1 100 

ENGEL duo 1100 11 000 1 250 

ENGEL duo 1300 13 000 1 460 

ENGEL duo 1500 15 000 1 650 

ENGEL duo 1700 17 000 1 900 

ENGEL duo 2000 20 000 2 200 

ENGEL duo 2300 23 000 2 500 

ENGEL duo 2700 27 000 3 000 

ENGEL duo 3200 32 000 3 500 

ENGEL duo 4000 40 000 4 400 

ENGEL duo 5500 55 000 6 000 
 

Důmyslné, kompaktní koncepty strojů 
od 3 500 kN do 55 000 kN

Nezáleží na tom, zda velké díly, náročné komponenty pro automobilový průmysl nebo špič-
kové produkty s perfektním povrchem: stroj ENGEL duo se díky svému flexibilnímu mo-
dulárnímu rozvržení a kompaktním vnějším rozměrům ideálně hodí do vaší výroby.

ENGEL duo WP
2 460 3 660 5 160 8 160 12 060 17 060 23 060 35 050

60 70 80 70 80 90 80 90 150 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 135 150 160

kN US tuny

ENGEL duo 600 6 000 660 

ENGEL duo 700 7 000 770 

ENGEL duo 900 9 000 1 000

ENGEL duo 1100 11 000 1 250

ENGEL duo 1500 15 000 1 650 

ENGEL duo 1700 17 000 1 900

ENGEL duo WPX
2 460 3 660 5 160 8 160 12 060 17 060 23 060 35 050

60 70 80 70 80 90 80 90 105 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 17 0 135 150 160

kN US tuny

ENGEL duo 500 5 000 550 

ENGEL duo 700 7 000 770 

ENGEL duo 900 9 000 1 000

ENGEL duo 1100 11 000 1 250



ENGEL e-duo

 � kompaktní výrobní kabina 

 � osvědčený dvoudeskový koncept 

 � přesnost nezávislá na médiích (např. olej) 

 � perfektní reprodukovatelnost 

 � nejlepší energetická efektivita 

 � flexibilní montážní prostor nástroje 

 � vysoký výkon vstřikování 

 � čisté lineární vedení

Pokud díly vyžadují extrémní přesnost: ENGEL e-duo kombinuje sílu a flexibilitu našich 
úspěšných dvoudeskových velkých strojů s nejvyšší přesností a energetickou efektivitou naší 
osvědčené technologie elektrických pohonů. K tomu jsou poháněny všechny osy ENGEL 
e-duo, s výjimkou nárůstu uzavírací síly, plně elektricky. Můžete tak vyrábět obzvláště díly s dlouhými 
průtokovými cestami tak, aby splňovaly vaše vysoké požadavky na kvalitu a ekonomičnost.

plně elektrické
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Efektivní výroba

ENGEL e-duo znamená maximální hospodárnost: jeho malá konstrukční velikost šetří místo a jeho 
inteligentní koncept pohonu šetří energii. Jelikož jsou všechny důležité komponenty poháněny 
servoelektricky, můžete snížit energetickou spotřebu ve srovnání s ENGEL duo ve standardním 
provedení až o 50 %. Mimo to vyžaduje tato výrobní jednotka menší množství hydraulického oleje 
a chladicí vody a přichází tak s nízkými náklady na údržbu.

Vysoká produktivita

Větší dynamika pro přesné velké díly: ENGEL e-duo je extrémně rychlý. Požadovaných výkonů je 
dosahováno díky rychlosti vstřikování až 450 mm/s, vysokým rychlostem v pohybovém procesu 
uzavírací jednotky a integrované servohydraulice pro paralelní pohyb tahačů jader.

Precizní kvalita

Nezáleží na tom, zda je potřebná vysoká uzavírací síla nebo vysoký výkon vstřikování: ENGEL e-duo 
vám poskytne u náročných aplikací vždy nesrovnatelně precizní výsledek. Perfektní paralelita desek, 
inteligentní systém přítlačné síly s přesně nastavitelnou silou a pohybem trysek, jakož i zavedení 
síly prostřednictvím dvou symetricky umístěných vřeten vám otevře novou dimenzi ve vysoce citlivé 
výrobě velkých dílů Premium.

ENGEL e-duo
plně elektrické
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ENGEL v-duo

 � kompaktní lehká výrobní kabina  

 � osvědčený dvoudeskový koncept 

 � perfektní přesnost & reprodukovatelnost 

 � vysoká energetická efektivita 

 � nejlepší přístupnost  

 � krátké doby cyklu 

 � flexibilní výrobní koncept

Budoucnost automobilového průmyslu souvisí s tématem odlehčené konstrukce: nově vyvinutý 
systém ENGEL v-duo je pro toto nejlépe vybaven. Tento vertikální velký stroj přináší precizní 
výsledky obzvláště při použití s vláknovými kompozity a při procesech s vysokým vnitřním 
tlakem ve formě. Tento systém se vyznačuje zejména: mnoho individuálních možností vyba-
vení, vysoká energetická efektivita a kompaktní velikost – perfektní, pokud využíváte již 
existující struktury haly.
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Preciznost s úsporou místa

Nízká výška, nízká hmotnost, malá plocha: ENGEL v-duo je kompaktní velký stroj pro výrobu velkých 
přesných odlehčených součástí. Jelikož se využívají výhody gravitace, je usnadněno např. vkládání 
zesilovacích prvků, jako organoplechů nebo pásků. Ale i u metody HP-RTM je ENGEL v-duo ideální 
flexibilní výrobní jednotkou. 

Univerzální výrobní buňka

Nejlepší dostupnost a vysoká míra bezpečnosti obsluhy činí ENGEL v-duo perfektní pro každý způ-
sob automatizace. Nezáleží na tom, zda posuvný stůl, speciální vybavení pro reakční technologie 
nebo plná automatizace: kdykoliv se může přesně přizpůsobit vaším speciálním výrobním potřebám. 

Vysoká hospodárnost

Efektivita je u ENGEL v-duo standardem: mimo jiné díky sériovému nasazení naší varianty s úsporou 
energie ENGEL ecodrive a odstranění běžné hydrauliky se zásobníky. Regulace paralelity desek pro 
proces předběžného ražení zaručuje precizní výrobu při vysoké rychlosti ražení.

ENGEL v-duo

Nejvyšší tuhost

Více než běžný vertikální lis: koncept designu stroje je dimenzován tak, aby ENGEL v-duo dosáhl 
nejlepší paralelity desek a tuhost desek dosáhla absolutního maxima. Výsledek: tloušťky stěn vyrá-
běných dílů splňují tímto precizně očekávaná zadání.
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combimelt – kompetentní kombinace různých materiálů | coinjection – suverénní optimalizace nákladů a kvality | coinmelt – metoda vstřikovacího ražení pro různé požadavky | glazemelt – kombinovaný vstřikovaný 
odlitek pro velkoplošné posuvné díly | foammelt (MuCell®) – přesné odlehčené součásti z mikropěnových struktur | dolphin – povrchy Softtouch pro vícesložkové díly | tecomelt – perfektní opláštění pro výrobu vozidel 
| foilmelt – chytré povrchy a přídavné funkce díky fóliím | clearmelt – povrchy Premium odolné proti poškrábá- ní s hloubkovým efektem | gasmelt/watermelt – cílené duté prostory a méně materiálu | optimelt – optické 
tvarované díly ve špičkové kvalitě | x-melt – vysoce efektivní výroba přesných mikrostěnných a tenkostěnných dílů | organomelt – plastové odlehčené součásti silné jako ocel | LIM  – flexibilní zpracování tekutého silikonu  
| varysoft® – obzvláště komfortní interiérové prvky pro automobily |  PVC – hospodárná výroba ve spolehlivé kvalitě | Duroplast BMC  – zpracování duroplastu na nejvyšší úrovni | HP-RTM  – vláknová kompozitní technika 
s duromerovými systémy | variomelt  – optimalizované povrchy dosažené cílenou změnou teploty

ENGEL Technologie
Kde se stále i dnes používají plasty: vhodná technologie firmy ENGEL zušlechtí každý vý-
chozí materiál a propůjčí mu podle požadovaného použití speciální vlastnosti.  ENGEL duo 
a naše know-how jako vedoucího světového výrobce v technice vstřikovacího lití připraví 
PU, polyester, silikon & Co přesně pro vaše inovativní nápady. Proto pracujeme  neustále na  
vývoji nových technologií společně  s vámi.  Můžete vsadit na  efektivní výrobu, perfektní 
povrchy a chytré materiálové kombinace  a účelně snižovat hmotnost a šetřit náklady.
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Inovativní výrobky a hospodárná výroba 
díky kombinacím materiálů

Požadavky, které jsou na vás kladeny jako na výrobce plastových výrobků, neustále 
rostou. Pro přesnou realizaci požadovaných vícesložkových aplikací jsou potřebné 
kombinace, doplnění, symbiózy a legování materiálů. 

Kombinace spojují jednotlivé vlastnosti do společné výhody v silnějším celku. Technologie ENGEL 
combimelt sleduje tento princip a zahrnuje všechny známé technické možnosti kombinace 
vstřikového lití plastů. Kombinace barev, forem a funkcí nebo kombinace s alternativními materiály 
se tím stávají skutečností.

Široké spektrum elektrických a hydraulických jednotek vstřikového lití ENGEL a rozmanitost 
výrobních metod, kombinací agregátů a řešení automatizace jsou společná základna, na které 
firma ENGEL individuálně konfiguruje optimální výrobní jednotky.

Metoda combimelt

 Kompozitní a kombinované vstřikování

Vícebarevné vstřikování: v nejjednodušším případě se liší kombinované plasty pouze barvou, aby 
se takto docílilo určitého designu. U této metody se zpracovávají různé barvy stejného materiálu 
v jednom dílu. Často jsou ale potřebné také metody, které vyžadují kombinaci různé kvality 
materiálů v jedné součásti. Plasty by měly mít vzájemně určitou přilnavost, aby se u hotového 
dílu zaručilo pevného vzájemného spojení komponent.

 Rozšířené metody

Při požadavcích jako optimální integrace procesu a vyšší kvalita výrobků jsou často potřebné 
rozšířené metody. Tyto požadavky na design a kvalitu jsou důležité například v moderní výrobě 
motorových vozidel a ve zdravotní technice.

 Montážní vstřikovací lití

Zde je cílem montáž jednotlivých součástí do konstrukčních skupin nebo funkčních jednotek, 
a nikoliv výroba vícesložkových jednotlivých dílů. Přitom se cíleně využívají rozdílné vlastnosti 
materiálů. Vznikají tak konstrukční skupiny s pohyblivými jednotlivými díly nebo součásti
s integrovanými těsněními.
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v horizontální a boční poloze

 � ideální pro větší hmotnosti dávek

 �  flexibilní, horizontální polohování

k dělicí rovině nástroje 

 �  dovybavení k dispozici pro ENGEL victory, 

ENGEL e-victory, ENGEL e-motion,

ENGEL duo

combimelt – kombinace agregátů

v horizontální a vertikální poloze

 �  varianta s úsporou místa

pro menší hmotnosti dávek

 �  k dispozici pro ENGEL victory,

ENGEL e-victory, ENGEL e-motion,

ENGEL duo

v horizontální poloze a na zádech

 � perfektní pro řešení automatizace

 � nízká montážní výška 

 �  varianta s úsporou místa

pro menší a střední hmotnosti dávek

 �  k dispozici pro ENGEL victory,

ENGEL e-victory,

ENGEL e-motion, ENGEL duo

v horizontální a horizontální poloze

 � obzvláště malý odstup trysek

 � dva horizontálně polohovatelné agregáty

 �  pro jednotky otočného stolu

do průměru 2,5 m

 � pro ENGEL duo

combimelt – kombinace agregátů

v horizontální a středové poloze 
Combi M

 � agregát na pevné upínací desce 

 �  „společně se pohybující“ agregát

na pohyblivé upínací desce 

 � pro jednotky otočného stolu do průměru 2 m

 � pro ENGEL duo a ENGEL e-motion

combimelt 
zvláštní varianty 

 � až pro 6 vstřikovacích agregátů 

 �  pro ENGEL victory, ENGEL e-victory,

ENGEL e-motion, ENGEL duo
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Více vstřikovacích agregátů ve standardní kombinaci a  komplexní smíšená řešení
ENGEL combimelt

Uspořádání H/V plná flexibilita  
až do 6 vstřikovacích agregátů

Uspořádání H/L
pro zvláštní aplikace

Uspořádání H/W obzvláště pro výrobu s úsporou místa

Uspořádání H/M ENGEL Combi-M s otočným stolem na horizontální 
otočné rovině pro velké součásti na 2K-strojích

Uspořádání M 200 330 - 650 860 -
1060 1560 2460 3660 -

5160
8160 -
12060

17060 -
23060

Agregát M

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Uspořádání V 200 330 - 
650

860 -
1060

Agregát V

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Uspořádání L 200 330 - 
650

860 -
1060 1560 2460 3660 -

5160

Agregát L

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Uspořádání H 1500 2400 3600 5100 8100

Agregát H

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

Uspořádání H 600H 800H 1000H 1500H 2400H

H-Agregát 1 H-Agregát 2

1500H

2400H

3600H

5100H

8100H

Uspořádání W 1060 1560 2460 3660 5160 8160 12060 17060

Agregát H

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

Uspořádání W 330 500 860 1560 2460

Agregát H Agregát W

1060

1560

2460

3660

5160

8160

12060

17060

Napojení přímo k pohyblivé upínací desce Vedení agregátu M na uzavíracím rámu

Uspořádání H/H s obzvláště malým odstupem trysek
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ENGEL CZ, s.r.o. | Baarova 309/18 | 140 00 Praha 4, Česká republika
Tel. +420 (0) 211 04 29 00 | Fax +420 (0) 211 04 29 20 | sales.cz@engel.at | www.engelglobal.com

Informace, vlastnosti produktů a obrázky obsažené v této brožuře slouží výhradně jako nezávazné a technické orientační pomůcky. Technické změny 
a chyby tisku a sazby vyhrazeny. Přetisk, i pouze v podobě výňatků, pouze s výslovným svolením společnosti ENGEL AUSTRIA GmbH.


