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ENGEL i Infiltrator Water Technologies:  

tu słowo Współpraca piszemy wielką literą 

ENGEL dostarcza dwie 8000-tonowe wtryskarki 

do Ameryki Północnej 

 

Schwertberg/Austria – luty 2023 

Dzięki dwóm wtryskarkom dostarczonym do USA austriacki producent ENGEL 

ustanawia nowy rekord. Przy sile zwarcia sięgającej każdorazowo 8000 ton są 

to największe maszyny, jakie kiedykolwiek powstały w fabryce w St. Valentin 

w Austrii. Obie amerykańskie maszyny ENGEL duo 130000/130000H/8200 

combi zostały uruchomione w Infiltrator Water Technologies (IWT) w zakładzie 

w Winchester, Kentucky. Spółka córka Advanced Drainage Systems (ADS) 

wytwarza tam produkty do gospodarki wodnej. 

 

Każda z dwóch wtryskarek wyposażona jest w po dwa agregaty wtryskowe 85 000 cm³. 

Maksymalna masa wtrysku wynosi 122 kg. Przy długości 29,3 m i szerokości 6,4 m maszyny 

są wprawdzie ogromne, jednak w kontekście siły zwarcia i objętości wtrysku powierzchnia 

posadowienia jest niewielka. Na tym polu konstrukcja dwupłytowa maszyn gabarytowych 

ENGEL pokazuje swoje mocne strony.  

Coraz częściej ENGEL otrzymuje zapytania o skrojone na miarę rozwiązania do 

ekstremalnych zakresów sił zwarcia. Możliwe są siły zwarcia 10 000 ton i więcej. Maszyny 

tego rzędu wielkości mogą przetwarzać masy wtryskowe sięgające kilkuset kilogramów 

i osiągają przepływy materiału na poziomie dwóch ton na godzinę.  

 

Największe dotychczas maszyny ENGEL  

Nawet jeśli w fabryce w St. Valentin produkcja dużych maszyn to nic nadzwyczajnego, obie 

8000-tonowe wtryskarki są szczególnym wyzwaniem. „Jestem dumny, że mogłem pracować 

przy tym projekcie”, mówi Jim Moran, Business Development Manager w ENGEL North 

America. „Wyobraźmy sobie tylko, co było potrzebne, by przetransportować te maszyny 
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z Austrii do USA. Przykładowo płyty płynęły barkami po Dunaju”, opisuje Moran jedną 

z przeszkód, które należało pokonać. Dalej wyjaśnia: „Przed dostawą każda z maszyn 

została całkowicie złożona i przetestowana w fabryce, by później ponownie zostać rozłożona 

na czas transportu do Ameryki”.  

Infiltrator zainwestował w budowę nowej hali, aby stworzyć miejsce dla tych olbrzymich 

maszyn. Dostawa podzespołów maszyn z Austrii wymagała wykorzystania 29 samochodów 

ciężarowych. Przez dwa miesiące montowano pierwszą maszynę, jednocześnie 

wykańczając budynek, infrastrukturę i peryferia. Należał do nich 135 tonowy dźwig halowy do 

transportu form do maszyny i z maszyny, wykorzystany również do jej ustawienia. 

„Zaangażowanie po stronie pracowników ENGEL było niesamowite”, podkreśla David 

Gedritis, Director of Manufacturing Capital Implementation w Infiltrator. „Wydłużony dzień 

pracy i praca w weekendy umożliwiły szybkie zakończenie montażu”. 

 

Szybka sprawa – od projektu po dostawę 

Od pierwszego pomysłu aż do wykonania, projekt był przykładem ścisłej współpracy 

zespołowej, ponad granicami firm. „Ponownie zdecydowaliśmy się na współpracę z ENGEL, 

ponieważ mamy długotrwałe relacje handlowe i wcześniej na czas kończyliśmy projekty bez 

przekraczania budżetów”, podkreśla Ron Brochu, Vice President of Manufacturing w 

Infiltrator. „Jednostki produkcyjne pracują od momentu rozruchu płynnie, zapewniając dużą 

dostępność i produktywność”.  

ENGEL otrzymał zlecenie w listopadzie 2020 roku. Pierwsza maszyna została przekazana 

w lutym 2022 roku. Teraz, rok później, dostarczono drugą maszynę o takiej samej 

konstrukcji.  

 

Zrównoważone inwestycje w przyszłość  

Temat zrównoważonego rozwoju odgrywał dużą rolę w całym projekcie. „Woda jest cennym 

zasobem”, podkreśla Scott Barbour, President i CEO w ADS. „Kwestia ta stanowi wyzwanie 

w przypadku innowacyjnych produktów gospodarki wodnej, które mają dużą zawartość 

recyklatów. Nasze przedsiębiorstwo przetwarza w ramach recyklingu więcej tworzyw 

sztucznych niż jakiekolwiek inne w Ameryce Północnej. W roku 2022 ADS zostało 
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wyróżnione przez jedno z czasopism mediowych Plastic News, pierwszą nagrodą 

za zaangażowanie w obszarze recyklingu”. „Szczególnie interesujące są nowe możliwości 

stałego rozwoju naszych produktów”, uzupełnia Bryan Coppes, Vice President Engineering 

and R&D w Infiltratorze. „Zainwestowaliśmy znaczne sumy w nowe systemy, co umożliwi 

nam na jeszcze bardziej ekonomiczne i efektywne wytwarzanie naszych produktów”. 

ENGEL niedawno otrzymał od EcoVadis, jako pierwszy producent wtryskarek, złoty status. 

Dla klientów takich jak Infiltrator to kolejne potwierdzenie, że postawili na właściwego 

partnera. Platforma EcoVadis to największy na świecie oferent rankingów z obszaru 

zrównoważonego rozwoju. Rankingi obejmują dane z ponad 90 000 przedsiębiorstw i 

koncentrują się zawsze na globalnych łańcuchach dostaw. Oceniane są działania 

ekologiczne przedsiębiorstwa ale również społeczne i etyczne.  

ENGEL jest dumny z wieloletniego partnerstwa z klientami takimi jak Infiltrator i ADS. 

„Projekt taki jak ten jest zawsze wyzwaniem. Wielkość maszyn, stopień ich innowacyjności 

i rozmiary inwestycji oczywiście zwiększają ryzyko takiego przedsięwzięcia. Jednak nasza 

długa współpraca, wzajemne zaufanie, a wreszcie to, że obie strony mają świadomość, co 

jest ważne dla pozostałych, to czynniki sukcesu mówiące same za siebie”, objaśnia  

Vanessa Malena, President ENGEL North America. „Jesteśmy podekscytowani tym, co 

razem osiągnęliśmy. Kiedy wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania, robimy 

wszystko, co w naszej mocy, aby nasi klienci odnieśli jeszcze większy sukces dzięki 

innowacyjnym i zorientowanym na przyszłość koncepcjom.” 
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Przy odbiorze pierwszej maszyny cały zespół projektowy z Austrii i USA 
spotkał się z przedstawicielami Infiltrator w zakładzie ENGEL w St. Valentin. 
(zdjęcie: ENGEL) 

 

 

Wiele z podzespołów dużej maszyny potrzebowało specjalnych środków 
transportu. Na zdjęciu widać 117-tonową stałą płytę mocującą w trakcie 
transportu, gdy przybywa do zakładu Infiltrator w Kentucky. (zdjęcie: 
ENGEL) 

 

135-tonowy dźwig w zakładzie Infiltrator jest wykorzystywany nie tylko przy 
mocowaniu form. Był pomocny także przy ustawianiu nowych, gabarytowych 
maszyn. (zdjęcie: ENGEL) 
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Rzut oka na obszar formy pozwala dostrzec rozmiary maszyny. Łącznie 
osiąga długość 29,3 m. (zdjęcie: ENGEL) 

 

 

Duże podzespoły o masie wtrysku do 122 kg, wyjmowane są z formy 
automatycznie. (zdjęcie: ENGEL) 
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W ostatnich latach Infiltrator Water Technologies zainwestowały ponad 100 mln USD w rozbudowę 
zakładu w Winchester, Kentucky, USA. (zdjęcia: Infiltrator) 
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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: 
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, e-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla dziennikarzy w Ameryce Północnej:  
Kleta Childs, Senior Manager Marketing, ENGEL North America, 
3740 Board Rd., York, Pa., 17406, USA 
Tel.: +1 717.764.6818 ext. 3390, e-mail: kleta.childs@engelglobal.com 

Birgit Degwerth, Vice President Marketing, ENGEL North America, 
3740 Board Rd., York, Pa., 17406, USA 
Tel.:  +1 717.764.6818 ext. 3391, e-mail: birgit.degwerth@engelglobal.com  

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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