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Wykorzystanie pełnego  
potencjału produkcji — 
dzięki ENGEL 
inject 4.0

Stałe zwiększanie korzyści dla klientów to od dawna naj-
ważniejszy cel ENGEL. Niezależnie od tego, czy chodzi o pełną 
integrację peryferiów, automatyzację dostosowaną do konkretnych 
potrzeb, czy też wprowadzenie nowej generacji jednostek sterują-
cych CC300 — naszym głównym celem rozwoju jest zoptymalizo-
wane gniazdo produkcyjne.

Teraz nadszedł czas, aby kontynuować tę ścieżkę rozwoju. 
Wyzwania przyszłości stają się coraz bardziej złożone — ale roz-
wiązania muszą pozostać proste. I właśnie tutaj wkraczamy z  in-
ject 4.0, towarzysząc naszym klientom na drodze do połączonej 
w sieć i samooptymalizującej się produkcji metodą wtryskiwania.

W  trzech dostosowanych do siebie obszarach oferujemy 
odpowiednią technologię i  infrastrukturę, dzięki której moż-
na stworzyć inteligentny park maszynowy i wykorzystać cały po-
tencjał produkcji:

	smart machine
 zwiększenie stabilności procesu i wzrost  

jakości dzięki samoregulującym się systemom

	smart service
 maksymalizacja dostępności dzięki  

inteligentnym narzędziom do monitorowania 
i zdalnego wsparcia serwisowego

	smart production
 zapewnienie wysokiej produktywności  

dzięki systemowi MES, dedykowanemu  
do produkcji metodą wtrysku
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Większa stabilność, 
wyższa jakość 
smart machine

Termin smart machine oznacza samoregulujące się wtry-
skarki i  roboty ENGEL, które wykrywają nawet najmniejsze 
odchylenia w  warunkach produkcyjnych. Inteligentne systemy 
wspomagania na bieżąco ustalają w trakcie produkcji, sugerują 
lub automatycznie ustawiają optymalne parametry produkcyjne. 
Dzięki temu operatorzy wtryskarek otrzymują idealne wsparcie 
również w przypadku bardzo złożonych procesów produkcji.

Za pomocą rozwiązań typu smart machine ENGEL można zawsze 
wykorzystywać pełen potencjał maszyny. Warto więc skorzy-
stać z powtarzalnej jakości, wyraźnie mniejszej ilości wa-
dliwych detali, obniżając jednocześnie zużycie energii.

	wykorzystanie pełnego potencjału  
maszyny dzięki aktywnym i pasywnym  
systemom wspomagania

	wsparcie personelu obsługi przy  
coraz bardziej złożonych procesach

	oszczędność czasu przy ustawianiu optymalnych 
parametrów produkcyjnych, na przykład przy 
rozruchu maszyny lub zmianie materiału

	większa stabilność procesu dzięki  
automatycznej kompensacji wahań w  
otoczeniu i na linii produkcyjnej

	dłuższa żywotność i wyższa efektywność  
energetyczna dzięki optymalnemu  
ustawieniu wtryskarki

	powtarzalność, również w  
przypadku wrażliwych procesów

Nasze rozwiązanie smart machine to:
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Większe wsparcie, 
większa 
dyspozycyjność 
smart service

Celem naszych rozwiązań smart service jest zminimalizowanie 
nie tylko wcześniej zaplanowanych, ale również awaryjnych akcji 
serwisowych. Dzięki analizie ciągłej danych maszynowych nasze 
prognozujące systemy serwisowania pozwalają niezawodnie roz-
poznać zużycie i oszacować pozostały okres użytkowania elemen-
tów urządzeń. W ten sposób można systematycznie prognozować 
awarie, które do tej pory były nieprzewidywalne, uwzględniać je 
w harmonogramie utrzymania ruchu i w ten sposób maksymalnie 
zwiększyć dyspozycyjność parku maszynowego.
 
Jeśli mimo to dojdzie do nieplanowanego przestoju, decydujące 
znaczenie będzie mieć sprawna i  nieskomplikowana pomoc —  
przez całą dobę, na całym świecie. Nasz serwisowy zespół fa-
chowców dzięki usłudze zdalnego wsparcia serwisowego 
e-connect.24 rozwiązuje problem paroma kliknięciami 
myszy, a dzięki globalnej sieci serwisowej jesteśmy dostępni 
również lokalnie, by szybko przywrócić sprawność maszyny.

	określenie pozostałej żywotności  
poszczególnych elementów maszyny

	mniej nieoczekiwanych przestojów i lepsze planowanie wizyt 
serwisowych, aby zwiększyć dyspozycyjność urządzeń

	krótsze przestoje i szybsze usuwanie  
błędów dzięki wsparciu on-line

	maksymalne zabezpieczenie i zawsze najlepsza obsługa

Nasza propozycja smart service to:
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Wspólna sieć,  
większa wydajność   
smart production

	większa przejrzystość produkcji dzięki łączeniu we  
wspólną sieć parków maszynowych i wielu zakładów

	lepsze wykorzystanie mocy przerobowych  
i zwiększona sprawność maszyn dzięki optymalnemu  
planowaniu wydajności

	udokumentowana jakość i powtarzalność produktów

	spójna koncepcja komunikacji – również w przypadku  
wyrobów obcego pochodzenia, np. urządzeń peryferyjnych

Nasze rozwiązanie smart production to:

Rozwiązania smart production ENGEL, które łączą różne ele-
menty procesu produkcyjnego, pozwalają uzyskać przejrzy-
stość całego systemu. Dzięki temu można optymalnie planować 
zasoby, zwiększając równocześnie wydajność.

Za pomocą systemu T.I.G. MES authentig, który został specjalnie 
stworzony dla przetwórców tworzyw, można przejrzyście wizualizo-
wać połączony w sieć park maszynowy i tak też nim sterować. W 
ten sposób na każdym etapie zachowują Państwo kontrolę 
nad bieżącą produkcją i tym samym osiągamy lepsze wyko-
rzystanie mocy przerobowych.
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Nasz wkład  
w Państwa  
smart factory 
inject 4.0

inject 4.0 łączy w sobie zalety smart machine, smart production 
oraz smart service i  jest solidną podstawą inteligentnej produkcji 
u klienta. Dzięki poziomej i pionowej integracji danych każdy moduł 
inject 4.0 może mieć swój wkład w Państwa smart factory.

Pozioma integracja danych gwarantuje płynną wymianę i  do-
stępność istotnych danych w  całym łańcuchu wartości. 
Oznacza to systemy produkcyjne Plug & Produce, w których moż-
na łatwiej integrować dodatkowe urządzenia ENGEL lub urządze-
nia peryferyjne. Korzyścią jest maksymalna elastyczność.

Z  kolei integracja pionowa pozwala na spójną komunikację 
między pojedynczym czujnikiem, wszelkimi urządzeniami pery-
feryjnymi, jak również wtryskarką z systemem MES aż po system 
ERP. Efektem jest najwyższa przejrzystość całego procesu pro-
dukcji oraz nieosiągalna do tej pory baza danych, stanowiąca 
podstawę analiz i decyzji. 

Celem, który sobie postawiliśmy w związku z inject 4.0, jest roz-
wój komunikacji ponadsystemowej, dzięki której mogą Państwo 
wykorzystać pełen potencjał własnej produkcji.
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Praktyczne  
rozwiązania 
inject 4.0

Rozwiązania inject 4.0 ENGEL przybliżają smart factory do prze-
mysłu tworzyw sztucznych i stają się praktyczną rzeczywistością. 
Szereg inteligentnych rozwiązań i  produktów od lat zapewnia 
naszym klientom konkurencyjność i  elastyczność, przy-
nosząc im zdecydowane korzyści. Nieważne, czy używamy 
jednego produktu czy całej gamy: dzięki inject 4.0 skorzystamy w 
każdym przypadku.

smart machine 
zwiększanie stabilności procesu 

	iQ flow control 
stałe procesy termostatowania 
w każdych warunkach

	iQ weight control  
inteligentna kompensacja  
wahań w procesie

	iQ clamp control  
inteligentna optymalizacja siły zwarcia

	iQ vibration control 
optymalizacja prędkości pozycjonowania

smart service 
zwiększanie dyspozycyjności 

	e-connect 
portal internetowy usług ENGEL

	e-connect.24  
szybkie zdalne serwisowanie  
przez całą dobę 

	e-connect.monitor 
monitorowanie krytycznych  
elementów w procesie

smart production 
podnoszenie wydajności 

	authentig 
inteligentny system MES  
dla przetwórców tworzyw
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Stabilność procesu, wydajność, dyspozycy-
jność a jednocześnie najwyższy poziom be-
zpieczeństwa danych i elastyczność są i po-
zostaną głównym motywem przewodnim inject 
4.0. ENGEL jest solidnym i niezawodnym 
partnerem, który wspólnie z Państwem 
ukształtuje waszą drogę do smart factory.

Kształtowanie 
przyszłości 
inject 4.0 

Jesteśmy w środku transformacji cyfrowej naszej branży, 
która niesie ze sobą wiele wyzwań, ale ma również ogrom-
ny potencjał własny.

W efekcie kompleksowego powiązania technologii i procesów biz-
nesowych stoją przed nami ważne zadania, jak np. bezpieczeństwo 
danych. ENGEL stawia we wszystkich rozwiązaniach na najno-
wocześniejsze standardy bezpieczeństwa oraz jednolite, 
pewne i oparte na serwisie interfejsy komunikacyjne, ta-
kie jak OPC UA – dzięki czemu klienci mają zapewnioną płynną 
i bezpieczną produkcję.

Technologie cyfrowe pozwalają realizować innowacyjne modele 
biznesowe i oferują wiele możliwości, determinują jednak nowy 
sposób myślenia – także w ENGEL. My sami, będąc użytkowni-
kami Przemysłu 4.0, znamy te wyzwania z własnej praktyki i czę-
sto korzystamy z nich przy tworzeniu nowych rozwiązań.. Dzięki 
inject 4.0 nie tylko doskonalimy nasze produkty, ale także 
wspieramy Państwa w budowaniu waszego sukcesu i dal-
szym jego rozwoju.
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