
Větší efektivita při vstřikování.
Školení Česká republika 

www.engelglobal.com/training
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Zvýšení kvality výroby, stabilnější procesy a stou-
pající výkon při výrobě maximálního počtu dobrých 
dílů. Ten, kdo dobře zná vstřikovací stroj, robota a 
souvislosti jednotlivých procesů, dokáže také ze 
vstřikovací techniky více získat. Na vyžádání mů-
žeme také poskytnout školení podle vašich speci-
fických požadavků. Nezáleží na tom, zda se jedná 
o nováčky nebo pokročilé uživatele - díky školení 
ENGEL budete vy i vaši zaměstnanci připraveni na 
budoucnost vstřikování plastů.

Se školením ENGEL.
Více znalostí. Vyšší produktivita.
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CC TRAINING CENTER
CERTIFIED

Training_5

V našich školicích střediscích po celém světě můžete absolvovat školení v oboru vstřiková-
ní plastů. V dosažitelné vzdálenosti a ve vašem jazyce. Zkušení školitelé vám v učebnách 
nabízejí rozmanité portfolio školení ve vstřikování plastů. 

V důsledku demografických změn je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných odborníků. 
Díky cíleně zaměřeným školením se vaši zaměstnanci mohou připravit na výzvy ve výrobě, 
s potřebným know-how o funkcích, obsluze a údržbě vstřikovacích strojů a robotů i o mož-
nostech optimalizace.

Naše školení jsou modulární, a proto jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé 
uživatele a experty. V případě potřeby vám po závěrečné zkoušce vystavíme v průmyslu 
uznávaný certifikát. 

Kromě našich standardních školení budete mít možnost pracovat s renomovanými odbor-
níky na vybraných tématech a výzvách v oblasti vstřikování plastů. Společně se podíváte 
za obzory svých oborů.

Proč školení ENGEL? 
Jsme vám vždy nablízku - školení ve vašem jazyce

Naše výukové formáty

Školení v učebně
Školení v našem školícím středisku nebo ve vašem 
závodě. Blízko vás a ve vašem jazyce. V modulárním 
formátu s velkým množstvím praktického obsahu, 
informačně optimalizované a v malých skupinách. 

Webináře a e-learning
Flexibilní výuka ve virtuální seminární místnosti s 
kvalifikovanými školiteli nebo pomocí interaktiv-
ních výukových modulů, které lze kdykoli otevřít 
online a absolvovat samostudiem.

Hybridní školení
Teorie vstřikování online a praktické prvky na stroji 
jako školení v učebně. V hybridním formátu škole-
ní se online a offline prvky vzájemně doplňují pro 
větší individualitu.
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Možnosti vzdělávání pro  
vaše zaměstnance

Obsluha a technologie

ENGEL obsluha

ENGEL operator basics (EOB) 
Základní znalosti obsluhy vstřikovacích strojů ENGEL 

strana 8

SEMINÁŘ OBSLUHA A TECHNOLOGIE - ÚROVEŇ II ENGEL 

Rádi vám 

poradíme!

Pro více informací 

kontaktujte naše 

poradce pro školení! 

Rádi vám společně 

připravíme plán 

školení pro vaše 

zaměstnance.

ENGEL technologie vstřikování

Technology plastic basics (TPB) 
Základní znalosti technologie vstřikování plastů
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SEMINÁŘ OBSLUHA A TECHNOLOGIE - ÚROVEŇ I

ENGEL 
obsluha

ENGEL operator 
advanced (EOA) 
Obsluha 
vstřikovacích 
strojů ENGEL pro 
pokročilé
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ENGEL 
obsluha

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB) 
Obsluha robotů
ENGEL e-pic
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ENGEL 
obsluha

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Základní znalosti
pro obsluhu
lineárních robotů
ENGEL viper
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ENGEL 
obsluha

ENGEL 
articulated 
basics (EAB)
Základní znalosti
pro obsluhu
šestiosých robotů
ENGEL (KR)
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ENGEL 
technologie 
vstřikování

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Identifikace a 
odstraňování povr-
chových i skrytých 
vad výlisků
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ENGEL 
technologie 
vstřikování

Programy 
Technology iQ 
(TIQ)
Používání pro-
gramů iQ-clamp-,
weight- a flow-
-control
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SEMINÁŘE OBSLUHA A TECHNOLOGIE - ÚROVEŇ III

SEMINÁŘE OBSLUHA A TECHNOLOGIE - ÚROVEŇ IV

Údržba ENGEL

ENGEL operator maintenance (EOM)
Obsluha vstřikovacích strojů ENGEL pro personál údržby 
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SEMINÁŘ ÚDRŽBY - ÚROVEŇ I

Údržba ENGEL

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Základní znalosti 
o hydraulických 
komponentech
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Údržba ENGEL

ENGEL control basics 
(ECB) 
Základní znalosti o řízení a 
regulaci
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Údržba ENGEL

ENGEL machine 
maintenance (EMM) 
Údržba vstřikovacích 
strojů ENGEL 
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SEMINÁŘ ÚDRŽBY - ÚROVEŇ II

SEMINÁŘ ÚDRŽBY - ÚROVEŇ III

Údržba ENGEL

ENGEL hydraulic 
victory (EHV) 
Hydraulické systémy 
vstřikovacích strojů 
ENGEL victory pro 
pokročilé
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Údržba ENGEL

ENGEL control victory 
(ECV) 
Řídicí a regulační 
technika vstřikovacích 
strojů ENGEL victory pro 
pokročilé
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Údržba ENGEL

ENGEL robotics 
maintenance (ERM) 
Řízení a údržba lineárních 
robotů ENGEL viper
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Údržba ENGEL

ENGEL ecodrive  
system (EES)
Servohydraulické systémy 
vstřikovacích strojů 
ENGEL
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Údržba ENGEL

ENGEL electrical  
machine (EEM)
Řízení, regulační technika 
a údržba plně elektric-
kých vstřikovacích strojů 
ENGEL pro pokročilé
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Údržba ENGEL

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Hydraulické systémy 
vstřikovacích strojů 
ENGEL duo pro pokročilé 
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ENGEL 
obsluha

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
Obsluha lineárních
robotů ENGEL
viper pro pokročilé
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ENGEL 
obsluha

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Obsluha
šestiosých robotů
ENGEL (KR) pro
pokročilé
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ENGEL 
technologie 
vstřikování

Technology mould 
proving (TMP)
Systematické
zkoušky forem a
vzorkování
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ENGEL 
technologie 
vstřikování

Technology process 
and quality control 
(TPQ) 
Zajištění kvality při
vstřikování
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ENGEL 
technologie 
vstřikování

Technology
plasticising (TPC)
Správné nastavení 
plastifikace
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SEMINÁŘ 

inject 4.0 & 
energetická účinnost

e-connect service operator (ESO)
Možnosti zákaznického portálu 
e-connect
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inject 4.0 & 
energetická účinnost

ENGEL energy efficiency (EEE)
Základní znalosti v oblasti energetické 
účinnosti a úspory energie při 
vstřikování plastů

strana 19

Údržba inject 4.0 & energe-
tická účinnost



Training_98_Training

Naše semináře podrobně
ENGEL obsluha

ENGEL operator basics (EOB)
Základní znalosti obsluhy  
vstřikovacích strojů ENGEL

Cíl semináře:
Po semináři účastník ovládá obsluhu a nastavování 
uzavírací a vstřikovací jednotky vstřikovacích strojů 
ENGEL. Dokáže efektivně a samostatně provádět 
seřizovací operace a výrobní nastavení s ohledem 
na specifický řídicí systém strojů ENGEL.

Obsah semináře:
• Stavba vstřikovacího stroje
• Struktura a obsluha řízení stroje
• Stavba a nastavení uzavírací jednotky
• Stavba a nastavení vstřikovací jednotky
• Alarmy a rozpoznávání poruch
• Čtení sekvence stroje
• Základní informace Programy iQ 

(automatizované sledování procesů)
• Praktická cvičení: 

- nastavení  
- zkoušky vstřikování 
- simulace alarmů

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
seřizovači, pracovníci obsluhy strojů

Předpoklady:
základní znalosti vstřikovacího procesu,  
seminář TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Obsluha vstřikovacích strojů  
ENGEL pro pokročilé

Cíl semináře:
V tomto semináři se účastníci zdokonalí v obsluze  
vstřikovacích strojů ENGEL. Účastník po seminá-
ři umí rychle a efektivně nastavit také komplexní 
operace, provádět optimalizaci výroby a  kvality.

Obsah semináře:
• ENGEL micrograph a microplast
• ENGEL autoprotect
• Volně programovatelný průběh procesu stroje
• Uživatelské obrazovky a rozšířené konfigurace
• Praktická cvičení:
 -  nastavování volně programovatelných operací
 -  obsluha programů za výrobních podmínek

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
pokročilí pracovníci obsluhy - seřizovači, 
pracovníci obsluhy stroje, pracovníci pro 
vzorkování forem, technologové 

Předpoklady:
dobré znalosti vstřikovacího  
procesu a obsluhy stroje, seminář EOB

ENGEL robotics basics (ERB)
Základní znalosti pro obsluhu 
lineárních robotů ENGEL viper

Cíl semináře:
Základní obsluha robotických systémů ENGEL 
viper. Po semináři účastník porozumí mechanic-
ké stavbě, základům obsluhy a ovládá nastavení 
a použití standardních programů.

Obsah semináře:
• Stavba robotického systému
• Nastavení pracovních prostorů
• Funkce, obsluha, standardní programy
• Interpretace chybových hlášení
• Praktická cvičení:  

-  nastavování standardních programů za vý-
robních podmínek

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
seřizovači, pracovníci obsluhy strojů

Předpoklady: 
základní znalosti vstřikovacích strojích,  
seminář EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Obsluha lineárních robotů  
ENGEL viper pro pokročilé

Cíl semináře:
Pokročilá obsluha robotických systémů ENGEL 
viper. Po semináři účastník ovládá upravování 
programových sekvencí robotických systémů 
ENGEL viper, a  dokáže tak rychle a  efektivně 
měnit, resp. upravovat různé procesy.

Obsah semináře:
• Nastavení pracovních prostorů
• Základy operačního editoru
• Vysvětlení standardních procesů ENGEL
• Vysvětlení procesních příkazů ENGEL
• Praktická cvičení: 

- vytváření různých programových operací

Délka semináře: 3 dny

Cílová skupina:
pokročilí pracovníci obsluhy - seřizovači, 
pracovníci obsluhy stroje, pracovníci pro 
vzorkování forem, technologové

Předpoklady: 
dobrá znalost robotů ENGEL viper,  
seminář ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Základní znalosti pro obsluhu  
šestiosých robotů ENGEL (KR)

Cíl semináře:
Po semináři účastník rozumí mechanické stavbě 
a  jednotlivým systémům souřadnic a ovládá ob-
sluhu šestiosých robotů. Součástí semináře jsou 
také korekce polohy a výměna standardních se-
kvencí. Po nastavení se proces prochází po jed-
notlivých krocích. Závěrem získá účastník přehled 
o bezpečnostní technice robotu easix KR.

Obsah semináře:
• Stavba robota
• Pochopení souřadnicových systémů
• Druhy pohybu šestiosého robotu
• Zaměřování a používání uživatelských souřad-

nicových systémů a nástrojů
• Kontrola už nastavených poloh
• Testování procesu s potvrzováním jednotlivých 

kroků
• Praktická cvičení

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
seřizovači, pracovníci obsluhy strojů

Předpoklady:
základní znalost vstřikovacích strojů, seminář EOB

ENGEL articulated advanced (EAA) 
Obsluha šestiosých robotů  
ENGEL (KR) pro pokročilé

Cíl semináře:
Po semináři účastník rozumí struktuře procesního 
programu a používání jednotlivých procesních pří-
kazů. Seminář se blíže zabývá také bezpečnostní 
technikou robotu easix KR. Součástí obsahu kur-
zu je i konfigurace pracovních a zakázaných pro-
stor. S těmito znalostmi lze měnit a optimalizovat 
komplexnější procesní sekvence.

Obsah semináře:
• Struktura procesního programu
• Úprava standardních programů
• Vytváření nových uživatelských programů
• Vytváření cirkulárních pohybů
• Bezpečnostní technika
• Praktická cvičení

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
pokročilí pracovníci obsluhy, pracovníci obsluhy 
stroje, pracovníci pro vzorkování forem, mistři

Předpoklady:
dobrá znalost programování procesů, seminář 
EAB

ENGEL pick & place basics (EPB) 
Obsluha robotů ENGEL e-pic

Cíl semináře:
Po semináři účastník porozumí mechanické stav-
bě, základům obsluhy a ovládá nastavení a použití 
standardních programů.

Obsah semináře:
• Konstrukce robotického systému pick & place
• Nastavení pracovních prostorů
• Funkce, obsluha, standardní programy
• Vysvětlení standardních procesů ENGEL
• Vysvětlení procesních příkazů ENGEL
• Praktická cvičení: 

- nastavování robotu e-pic  
- nastavování a změna procesů

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
seřizovači, pracovníci obsluhy strojů

Předpoklady:
základní znalost vstřikovacích strojů 
a robotických systémů
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Údržba ENGEL

ENGEL operator maintenance (EOM)
Obsluha vstřikovacích strojů ENGEL pro 
personál údržby

Cíl semináře:
Účastník rozumí základním operacím při vstřiková-
ní plastů. Naučí se a porozumí odbornému jazyku 
technologie zpracování plastů (ochrana formy, do-
tlak, protitlak atd.). Dokáže lépe posoudit důsledky 
svých činů. Může měnit a kontrolovat požadované 
a skutečné hodnoty k detekci poruch. Pracovník 
údržby může po konzultaci se seřizovačem samo-
statně provádět ruční funkce a suchý cyklus.

Obsah semináře:
• Základy technologie vstřikování plastů
• Stavba a funkce vstřikovacího stroje
• Vstřikovací proces a termíny používané 

v plastikářské výrobě (ochrana formy, dotlak, 
zpětný tlak, ...)

• Stavba, obsluha a nastavení řízení ENGEL
• Práce s rozsáhlými funkcemi nápovědy  

u vstřikovacích strojů
• Praktická cvičení:  

-  jednoduché seřízení vstřikovacího stroje 
a zkušební vstřikování

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina: 
pracovníci údržby a oprav, mechanici/elektrikáři

Předpoklady: 
žádné

ENGEL machine maintenance 
(EMM) 
Údržba vstřikovacích strojů ENGEL

Cíl semináře:
Provádění preventivních prací ke zvýšení použitel-
nosti strojů. Po semináři zná účastník mechanickou 
konstrukci vstřikovacího stroje, pravidelnou údržbu 
stroje a bezpečnostní zařízení.

Obsah semináře:
• Mechanická a hydraulická údržba
• Chybová hlášení související s údržbou
• Přezkoušení bezpečnostních zařízení
• Optimalizace topení
• Praktická cvičení: 

-  mechanická a hydraulická údržba

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
personál údržby

Předpoklady:
základní znalost obsluhy strojů, seminář EOM

ENGEL control basics (ECB)
Základní znalosti o řízení a regulaci 
u vstřikovacích strojů ENGEL

Cíl semináře:
Cílem semináře je získat schopnost rychle rozpo-
znat a  odstranit elektrické poruchy. Účastník se 
seznámí s  řídicím systémem a  jeho fungováním 
a  ovládne postup při hledání chyb v  elektrickém 
systému.

Obsah semináře:
• Interpretace schématu zapojení
• Vysvětlení funkce elektrických regulačních obvodů
• Stavba systému řízení strojů
• Elektronické moduly, programy pro  

vyhledávání chyb
• Chybová hlášení a jejich odstranění
• Praktická cvičení:  

- vyhledávání chyb 
- výměna komponent 
- aktualizace softwaru 
- kalibrace snímačů dráhy

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
pracovníci údržby, elektrotechnici, elektronici

Předpoklady:
dobré znalosti v oboru elektrotechniky 
a ovládání stroje, seminář EOM

ENGEL control victory (ECV)
Řídicí a regulační technika vstřikovacích strojů 
ENGEL victory pro pokročilé

Cíl semináře:
Po semináři účastník zná řídicí a regulační systé-
my, ovládá kalibraci a seřízení řízení.

Obsah semináře:
• Funkce ventilů a pump
• Regulace čerpadel EHV
• Regulace topení
• Praktická cvičení:  

- seřizování regulace čerpadel  
- optimalizace regulace vyhřívání

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
pracovníci údržby a oprav, elektrikáři, 
elektrotechnici

Předpoklady:
dobrá znalost elektrotechniky  
a obsluhy strojů, seminář ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Řízení, regulační technika a údržba plně 
elektrických vstřikovacích strojů ENGEL 
pro pokročilé

Cíl semináře:
Po semináři zná účastník stavbu plně elektrických 
vstřikovacích strojů, funkci pohonů a  senzoriky. 
Na základě těchto vědomostí pak může tento pra-
covník provádět pravidelnou údržbu stroje a bez-
pečnostních zařízení.

Obsah semináře:
• Stavba systému stroje a pohony
• Funkce komponent pohonu
• Servisní nástroje k účelům údržby
• Výměna komponent pohonu
• Kalibrace motorů a senzoriky
• Přezkoušení bezpečnostních zařízení
• Praktická cvičení:  

- vyhledávání poruch 
- seřizování stroje

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
pracovníci údržby

Předpoklady:
základní znalost elektrotechniky a obsluhy strojů 
(CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Základní znalosti hydraulických komponentů 
vstřikovacích strojů ENGEL

Cíl semináře:
Výuka základů hydrauliky a příprava na seminář 
EHV. Po semináři zná účastník funkci jednotlivých 
hydraulických komponentů vstřikovacího stroje 
ENGEL.

Obsah semináře:
• Základy hydrauliky
• Funkce jednotlivých hydraulických komponentů
• Praktická cvičení:  

-  seznámení s hydraulickým systémem stroje

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
začátečníci, pracovníci údržby

Předpoklady:
základní znalost obsluhy strojů, seminář EOM
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Hydraulické systémy vstřikovacích strojů 
ENGEL victory pro pokročilé

Cíl semináře:
Efektivní a  rychlé rozpoznání jakož i  odstranění 
poruch hydrauliky. Účastník po semináři rozumí 
hydraulickým zařízením, jejich funkci a  umí inter-
pretovat chyby.

Obsah semináře:
• Stavba hydraulického systému EHV
• Čtení hydraulických plánů
• Funkce komponentů
• Možné poruchy hydraulického zařízení a jejich 

odstranění
• Praktická cvičení:  

- vyhledávání poruch 
- seřizování stroje

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
personál údržby

Předpoklady:
dobrá znalost hydraulických komponent
a obsluhy strojů, seminář EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD) 
Hydraulické systémy vstřikovacích strojů  
ENGEL duo pro pokročilé

Cíl semináře:
Po semináři zná účastník stavbu hydraulického 
systému vstřikovacích strojů duo a fungování po-
honů, senzoriky a  elektrických komponent. Na 
základě těchto vědomostí pak může tento pracov-
ník provádět pravidelnou údržbu stroje a bezpeč-
nostních zařízení.

Obsah semináře:
• Stavba hydraulického systému stroje duo
• Fungování hydraulických komponent
• Čtení schémat elektrického a hydraulického 

systému
• Servisní nástroje k účelům údržby
• Kalibrace čerpadel, ventilů a senzoriky
• Přezkoušení bezpečnostních zařízení
• Praktická cvičení:  

- vyhledávání poruch 
- seřizování stroje

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
personál údržby

Předpoklady:
základní znalost hydrauliky, elektrotechniky 
a obsluhy strojů (CC200, CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Servohydraulické systémy vstřikovacích strojů 
ENGEL pro pokročilé

Cíl semináře:
Po semináři zná účastník stavbu servomotorové-
ho pohonu čerpadel hydraulických vstřikovacích 
strojů a  fungování pohonů, senzoriky a  elektric-
kých komponent. Na základě těchto vědomostí 
pak může tento pracovník provádět pravidelnou 
údržbu stroje a bezpečnostních zařízení.

Obsah semináře:
• Stavba pohonu čerpadel vstřikovacího stroje
• Funkce komponent pohonu
• Čtení schémat elektrického a hydraulického 

systému
• Servisní nástroje k účelům údržby
• Kalibrace motorů, čerpadel a senzoriky
• Přezkoušení bezpečnostních zařízení
• Praktická cvičení:  

- vyhledávání poruch 
- seřizování stroje

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
personál údržby

Předpoklady:
základní znalost hydrauliky, elektrotechniky 
a obsluhy strojů (CC200, CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM) 
Řízení a údržba lineárních robotů  
ENGEL viper

Cíl semináře:
Cílem semináře jsou efektivní provádění údržby 
robotických systémů ENGEL viper a rychlá detek-
ce a  odstranění poruch. Účastník semináře zná 
po semináři řízení robotů, jeho funkce a  ovládá 
postupy při vyhledávání chyb.

Obsah semináře:
• Stavba systému
• Moduly řízení, kalibrace pohonů
• Nastavení robota
• Chybová hlášení a odstraňování chyb
• Praktická cvičení:  

- nastavování referenční polohy a kalibrace 
- hledání chyb v elektrickém systému

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
personál údržby

Předpoklady:
dobrá znalost elektrotechniky a obsluhy strojů, 
seminář ECB
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Technologie vstřikování ENGEL

Technology plastic basics (TPB)
Základní znalosti technologie vstřikování 
plastických hmot

Cíl semináře:
Informace k porozumění procesu vstřikování pro 
nováčky a pracovníky přicházející z jiných oborů. 
Vedle teoretických výkladů jsou účastníci zasvě-
ceni prostřednictvím rozsáhlých praktických cvi-
čení do tajemství světa plastických hmot a tech-
niky vstřikování.

Obsah semináře:
• Základní znalost plastů: výroba, chemická 

struktura, vlastnosti a jejich používání
• Stavba a fungování vstřikovacího stroje
• Průběh procesů - vstřikovací cyklus a jeho fáze
• Základy technologie nástrojů
• Základní přehled speciálních technologií
• Praktická cvičení na vstřikovacím stroji
• Základní informace Programy iQ 

(automatizované sledování procesů)

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina: 
nováčci v oboru zpracování plastů

Předpoklady: 
žádné

Technology plastic surface (TPS) 
Identifikace a odstraňování povrchových 
i skrytých vad výlisků

Cíl semináře:
Účastník semináře je schopen určit a klasifikovat 
vady vstřikovaných dílů. Získá potřebné nástroje 
pro eliminaci těchto vad, a tím dosáhne i zlepšení 
kvality dílů. Účastník získá znalost správného prů-
běhu a postupu při optimalizaci vad při vstřikování.

Obsah semináře:
• Identifikace povrchových a vnitřních vad při 

vstřikování
• Klasifikace chyb
• Fyzikální příčiny  

a možnosti odstranění
• Praktická cvičení na vstřikovacím stroji

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
zkušenější pracovníci obsluhy, pracovníci oddělení 
kvality, pracovníci pro vzorkování forem, mistři 

Předpoklady:
dobré znalosti technologie zpracování 
plastických hmot a vstřikování,  
semináře TPB a EOB

Programy technology iQ (TIQ)
Používání programů ENGEL iQ

Cíl semináře:
Účastník semináře se naučí porozumět programům 
ENGEL iQ, nastavit je a používat v praxi. Za tímto 
účelem si osvojí nezbytné základní znalosti o 
principu fungování a obsluze těchto programů.

Obsah semináře:
• Princip fungování programů iQ clamp control, 

iQ flow control, iQ hold control, iQ melt control 
a iQ process observer

• Správná obsluha programů
• Monitorování výroby pomocí programů iQ
• Chybová hlášení související s těmito programy
• Praktická cvičení:  

- nastavování a definování referenčních poloh  
- limity programů  
- změna procesních podmínek  
- příklady provádění zkoušek

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
seřizovači, pracovníci obsluhy stroje, pracovníci 
pro vzorkování forem

Předpoklady:
znalost vstřikovacího procesu, seminář EOB

Technology mould proving (TMP)
Systematické zkoušky forem a vzorkování

Cíl semináře:
Účastník získá znalost vzorkování forem. Ovládá 
přípravu nástrojů a  stroje a  také upínání nových 
forem. Důležitou součástí semináře jsou uvádění 
do provozu a optimalizace výlisků a  jejich kvality 
a také doby cyklu podle požadavků řízení kvality.

Obsah semináře:
• Procesy a předběžné informace při vzorkování 

forem
• Příprava materiálu, formy a stroje
• Optimální upínání forem
• Nalezení správných vstřikovacích parametrů 

a základního nastavení
• Optimalizace cyklu a dílů se zřetelem na vliv 

parametrů na kvalitu výlisků
• Praktická cvičení na vstřikovacím stroji

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
pokročilí pracovníci obsluhy - pracovníci 
optimalizace procesů a pracovníci pro 
vzorkování forem, technologové, nástrojáři

Předpoklady:
dobrá znalost technologie zpracování 
a vstřikování plastů, semináře EOB, EOA a TPS
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ENGEL inject 4.0 a energetická účinnost

e-connect service operator (ESO)
Možnosti zákaznického 
portálu e-connect

Cíle semináře:
Seznamte se a používejte e-connect, e-connect.24, 
e-connect.monitor, abyste maximalizovali dostup-
nost zařízení a snížili nároky na údržbu i prostoje.

Obsah semináře:
• Seznámení se zákaznickým portálem 

e-connect
• Úvod do vzdálené služby e-connect.24
• Monitorování komponentů stroje pomocí 

možností e-connect.monitor
• Funkce a obsluha klientského softwaru 

e-connect.24
• Uvedení zařízení EDGE do provozu

Délka semináře: 1 den 

Cílová skupina:
Seřizovači, obsluha strojů, 
technologové, pracovníci údržby, 
specializovaní manažeři a všichni, kteří chtějí 
získat přehled o uvedených tématech.

Předpoklady:
Nejsou nutné žádné předchozí znalosti,  
výhodou jsou znalosti IT

ENGEL energieffektivitet (EEE)
Základní znalosti v oblasti energetické účinnosti 
a úspory energie při vstřikování plastů

Cíle semináře:
Předání základních znalostí v oblasti energe-
tické účinnosti a úspory energie při vstřikování 
plastů. Rozpoznání potenciálu úspor s podpo-
rou standardních programů řízení ENGEL. Před-
stavení doplňkového softwaru/ komponentů.

Obsah semináře:
• Spotřeba energie ve vstřikovacím cyklu.
• Program ENGEL Ecograph
• Stanovení potenciálu - optimalizace cyklu
• Používání spínatelných zařízení k zamezení 

"příkonových" špiček
• Představení doplňkových komponentů ENGEL 

pro zvýšení energetické účinnosti

Délka semináře: 1 den 

Cílová skupina:
Seřizovači, pracovníci pro vzorkování, 
technologové, optimalizátoři procesů. 
Specializovaní manažeři a všichni, kteří chtějí 
získat přehled o uvedených tématech.

Předpoklady:
Znalost procesu vstřikování a obsluhy stroje 
(ENGEL CC300/200)

NOVINKA Technology plasticising 
competence (TPC)
Správné nastavení plastifikace

Cíl semináře:
Po absolvování semináře bude účastník sezná-
men se všemi aspekty plastifikace termoplastů. 
Školení se zaměří na možnosti optimálního využití 
plastifikační jednotky s ohledem na vlastnosti dů-
ležité pro výrobu. Školení se zabývá také nejno-
vějšími technologiemi a radami, ale také prevencí 
zbytečných nákladů a opotřebení. Cenné návo-
dy na nastavení vedou k optimálnímu využití vaší 
plastikační jednotky.

Obsah semináře:
• Obecné informace o plastifikaci
• termoplastů 
• Správné nastavení a optimalizace 
• plastifikační jednotky
• Geometrie šneků, zpětné uzávěrky, 
• trysky a jejich správné použití
• Cenné tipy a pokyny pro omezení
• opotřebení a zamezení nadměrným nákladům 

na údržbu 
• Údržba a čištění součástí

Délka semináře: 1 den

Cílová skupina:
obsluha strojů, seřizovači, pracovníci 
optimalizace procesů, pracovníci pro vzorkování 
forem, vedoucí výroby, pracovníci technického 
nákupu, údržby a servisu

Předpoklady:
dobrá znalost procesu vstřikování, základní 
znalost řídicího systému, technické znalosti 
vstřikovacích strojů

Technology process and quality 
control (TPQ)
Zajištění kvality při vstřikování

Cíl semináře:
Výuka základních předpokladů nezbytných k opti-
málnímu monitorování kvality při vstřikování plastů. 
Účastník dokáže určit stanovené meze specifikací 
s příslušnými procesními parametry, které ovlivňu-
jí kvalitu výlisků. Zvládá potřebnou dokumentaci 
pomocí programů pro řízení kvality a  je schopen 
rozpoznat a eliminovat vznikající rušivé veličiny.

Obsah semináře:
• Strategie optimalizace vstřikovacího procesu
• Vlastnosti výlisků, optimalizace strojů pomocí 

příslušných procesních parametrů
• Nastavování specifických mezí pomocí 

aplikace ENGEL Micrograph a grafického 
znázornění procesních dat

• Aktivace monitorování procesních dat
• Monitorování viskozity pomocí aplikace ENGEL 

Microplast
• Dokumentace výroby pomocí protokolu 

procesních dat ENGEL
• Praktická cvičení:  

-  optimalizace a monitorování kvality 
vstřikovacího procesu pomocí programů pro 
řízení kvality ENGEL

Délka semináře: 2 dny

Cílová skupina:
mistři, vedoucí výroby, pracovníci optimalizace 
procesů, pracovníci pro vzorkování forem a pra-
covníci oddělení kvality

Předpoklady:
dobrá znalost technologie zpracování a vstřiková-
ní plastů, semináře EOB, EOA a TPS
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Kromě našich standardních školení máte možnost pracovat s renomovanými odborníky 
na vybraných tématech a výzvách ve vstřikování plastů - například snižování odpadu při 
vstřikování plastů, optimalizace času seřízení, optimalizace procesů a mnoho dalšího. Spo-
lečně se podíváte za hranice inspirace svých oborů. Naším cílem je poskytnout vašim 
odborníkům špičkové podněty pro nové nápady a vize v oblasti zpracování plastů.

Nabízíme semináře, workshopy a odborné akce týkající se všech aspektů vstřikování plas-
tů. 

Podrobný přehled aktuální nabídky najdete na našich webových stránkách.

Semináře se širším záběrem

Pozvěte si svého školitele ENGEL kdykoli "naživo" do svých prostor.
Dokonale přizpůsobené školení jako "domácí hra" pro vás: s webináři společnosti ENGEL. 
Umožňuje vám účastnit se seminářů a školení pohodlně z vašich prostor prostřednictvím 
internetu. Váš zaměstnanec na pracovišti je prostřednictvím počítače a sluchátky s mikro-
fonem živě spojen se školitelem společnosti ENGEL ve školicím středisku a může se tak 
individuálně školit vlastním tempem na vstřikovací stroj a nebo robota. 

Investujte do vysoce kvalifikovaného týmu prostřednictvím webových seminářů společnosti 
ENGEL a ušetřete spoustu času a cestovních nákladů.

Podrobný popis a registrace na www.engelglobal.com/training

Webové semináře
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Hybridní školení vstřikování plastů

V našich hybridních školeních absolvujete teorii online a praktické zkušenosti získáte v našich 
školicích střediscích nebo na svém stroji. To znamená, že nemusíte přijít o cenný praktický 
výcvik na stroji, ale díky online komponentě si můžete individuálněji přizpůsobit svůj postup 
ve výuce. Hybridní forma školení poskytuje větší flexibilitu a podporuje vás z hlediska času 
ve vašem profesním rozvoji.

Naše e-learningové kurzy dávají vašim zaměstnancům možnost učit se flexibilně a vlast-
ním tempem. Náš základní modul "první kroky" například nabízí pro účastníky školení op-
timální úvod do světa vstřikování plastů. Součástí jsou také kontroly znalostí s analýzami 
pokroku v učení.

Další informace naleznete na našich webových stránkách nebo přímo na adrese
e-learning-support@engelglobal.

balíčky e-learningu
Nezávislost při učení a školení

Vaše výhody:

 Maximální flexibilita
 Uživatelsky přívětivé
 Jednotná úroveň kompetencí všech zaměstnanců
 Více motivace
 Úspora cestovních výdajů
 Dokonalé řízení znalostí
 Stručné odborné znalosti společnosti ENGEL kdykoli k dispozici

Podrobný popis a registrace na www.engelglobal.com/training

Cena Iniciativy za odborné vzdělávání 2005. 
Nadace Otto-Wolffa a DIHK, německé shromáždění průmyslových a obchodních komor, 
ocenily e-trainer společnosti ENGEL jako jeden ze sedmi nejinovativnějších konceptů školení.

2007: mezinárodní cena Deutscher Training. 
Zlaté ocenění pro filozofii školení ENGEL od profesního svazu prodejců a školitelů BDVT 
(registrované sdružení) v porovnání s mnoha dalšími koncepcemi školení na mezinárodní 
úrovni.

2009 a 2010: ENGEL nabízí certifikované vzdělávání. 
Po léta budovaný vysoký standard a kvalita školení byly přezkušovány externími auditory a 
certifikačními úřady pro vzdělávání dospělých. Pozitivní výsledek: certifikace IBE a CERT v 
Rakousku (2009/10) a certifikace AZWV v Německu (2009). 

Od roku 2011: Celosvětové zavedení certifikace školicího střediska ENGEL. 
Všechna školicí střediska společnosti ENGEL jsou pravidelně kontrolována podle jednot-
ných standardů kvality.

Školení ENGEL
Oceněný koncept

vždy nablízku,  
dostupné ve  
vašem jazyce 

>20 certifikovaných 
školicích středisek  
po celém světě
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Koncepce školení ENGEL
Orientace na cílovou skupinu

Další školení týkající se produktů a technologií v oblastech vstřikování Foammelt, vícekompo-
nentního vstřikování, PAC, Insert, a Elast/LIM lze poskytnout na vyžádání.

Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Cílová skupina 4

Vedoucí výroby
Konstruktéři

Projektoví manažeři

Seřizovači
Obsluha strojů

Zaměstnanci pro 
vzorkování forem

Technologové

Pracovníci údržby
Opravárenský 

personál

Pracovníci měnící 
povolání

Pracovníci z jiného 
oddělení

Provozní personál
Asistenti výroby

Pracovníci z jiného 
odvětví

Úroveň: Základní Úroveň: Základní Úroveň: Základní Úroveň: Základní

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB 

Úroveň: Pokročilý Úroveň: Pokročilý Úroveň: Pokročilý

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Přehled možných cílových skupin a vhodných seminářů pro každou z nich. 
Naši poradci pro školení vám rádi pomohou a mohou vám navrhnout individuální program.

Nejdůležitější fakta pro zájemce
Školící středisko ENGEL CZ s.r.o.

Možnosti přihlášení

  prostřednictvím formuláře: www.engelglobal.com/training
   e-mailem: training.cz@engel.at
  telefonicky: +420 211 04 32 38

Co od nás dostanete

 Kvalifikovaného školitele
 Podklady ke školení
 Oběd a občerstvení o přestávkách
 Potvrzení o absolvování školení
 Jednoměsíční přístup na platformu ENGEL Academy
 Certifikát o úspěšném absolvování školení, po složení testu na platformě ENGEL Academy 

Rezervace hotelu

  Na přání Vám podáme informace o možnostech ubytování

Informace o termínech a nákladech:

  Termíny a ceny podle kalendáře seminářů na našich webových stránkách.

Storno poplatky

Jestliže se z nějakého důvodu nemůžete školení zúčastnit, žádný problém. Vaše storno do 14 
dnů před začátkem semináře provedeme zdarma. Při stornu 14 dní předem účtujeme 50 %, 
při stornu do 1 týdne před začátkem 100 % ceny semináře. Je samozřejmě možno kdykoliv 
nominovat jiného účastníka školení. Za zaplacené stornopoplatky Vám bude vystaven poukaz 
na náhradní školení v hodnotě stornopoplatku, s platností 1 rok. ENGEL CZ si vyhrazuje právo 
změny termínu konání a právo na zrušení seminářů.

Délka semináře:  od 09:00 do max. 16:00
Školitelé:  pracovníci firmy ENGEL 
Místo konání: ENGEL CZ – školící středisko Praha

Školící středisko ENGEL CZ v Praze, je vybaveno nejmodernější technikou. Jsou zde k dispozici 
dvě školící místnosti pro účely školení strojů a robotů. Máme k dispozici bezsloupový stroj ENGEL  
e-victory, vybavený robotem ENGEL viper, školící box s robotem ENGEL viper a školící box s 
robotem ENGEL easix KUKA. Plně klimatizované školící prostory s multimediálním vybavením 
zajišťují maximální efektivitu prováděných školení. Stroje a roboty se nachází přímo ve školících 
místnostech, takže je, v případě potřeby, možno výklad spojit s okamžitými praktickými ukázkami.
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Školící středisko ENGEL CZ s.r.o.
Baarova 18
140 00 Praha 4

Podrobnosti a registrace

Věra Pichnerová 
Organizace, rezervace
Tel. +420 211 04 32 38
Fax +420 211 04 29 20
vera.pichnerova@engel.at

Více informací o 
školení ENGEL

TRAINING CENTRE
CERTIFIED
CONFIRMED LEARNING SUCCESS

Highest quality level for trainers  
and training centres Worldwide.C

Školící team. ENGEL Česká republika

Jaroslav Novák
Vedoucí školícího střediska

Ondřej Falat
Servisní technik

Roman Polívka
Technolog

Jiří Protiva
Školitel

Robert Šíbl
Servisní technik

Jan Valtr
Školitel

David Vágner
Poradce pro vzdělávání, 
školitel
david.vagner@engel.at
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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.
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