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Hogere productkwaliteit, stabielere processen en 
een verhoogde output met een maximum van pro-
ducten van goede kwaliteit. Als uw medewerkers 
een grondige kennis hebben van uw spuitgietma-
chines en robots en de processen, haalt u meer 
uit uw spuitgietproductie. ENGEL training helpt u in 
het bereiken van dit doel met ons uitgebreide en 
interactieve trainingsaanbod. Ter plaatse of online, 
in een van onze lokale trainingscentra of aan uw 
machine. Op verzoek kunnen we ook training ge-
ven op basis van uw specifieke vereisten. Of het 
nu voor nieuwkomers of gevorderde gebruikers is 
- ENGEL-training maakt u en uw medewerkers klaar 
voor de toekomst van spuitgieten.

Met ENGEL training
Meer kennis. Meer productiviteit.
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CC TRAINING CENTER
CERTIFIED

Training_5

In onze wereldwijde trainingscentra kunt u trainingen volgen over spuitgieten - lokaal en in 
uw taal. Ervaren trainers bieden u een divers portfolio van klassikale trainingen in spuitgieten.

Door demografische veranderingen is er een tekort aan gekwalificeerde specialisten op 
de arbeidsmarkt. Met doelgerichte trainingen kunnen uw medewerkers zich voorbereiden 
op de uitdagingen in de productie - met de nodige knowhow over functies, bediening en 
onderhoud van spuitgietmachines en robots en optimalisatiemogelijkheden.

Onze spuitgiettrainingen zijn modulair en daardoor geschikt voor zowel beginners, gevor-
derden als experts. Indien gewenst nemen wij na de training een test af, en bij goed gevolg 
ontvangt de deelnemer een erkend certificaat.

Naast onze standaard trainingen krijg u de kans om samen met gerenommeerde experts 
te werken aan geselecteerde onderwerpen en uitdagingen in het spuitgieten. Samen kijken 
we verder dan de horizon van uw respectievelijke vakgebieden.

Waarom ENGEL training? 
Wij zijn altijd bij u in de buurt -  
training beschikbaar in uw taal

Onze leervormen

Klassikale training
Spuitgiettraining bij u op locatie of in onze trainin-
gscentra. Dicht bij u en in uw taal.  In een modu-
lair formaat met een grote hoeveelheid praktische 
inhoud, informatief geoptimaliseerd en in kleine 
groepen.

Webinars & e-learning
Flexibel leren in een virtuele trainingsruimte met 
gekwalificeerde trainers of met interactieve leer-
modules die op elk moment online toegankelijk 
zijn en in zelfstudie kunnen worden voltooid.

Hybride training
Spuitgiettheorie online en praktische elementen 
op de machine als klassikale training. In het hybri-
de trainingsformat vullen online en offline elemen-
ten elkaar aan voor meer individualiteit.
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Mogelijke leertrajecten  
voor uw medewerkers

Operationele in procestechniek

ENGEL Bediening

ENGEL operator basics (EOB) 
Basiskennis voor de bediening van ENGEL-spuitgietmachines

Bladzijde 8

 OPLEIDING BEDIENING- EN PROCESTECHNIEK – FASE II

Wij gaan graag  

met u in overleg!

Neem contact op met 

onze lokale trainings- 

adviseurs voor meer 

informatie!   

Wij voorzien u graag van 

een opleidingsplan voor 

uw medewerkers.

ENGEL Procestechniek 

Technology plastic basics (TPB) 
Basiskennis van kunststoftechnologie voor spuitgieters

Bladzijde 16

OPLEIDING BEDIENING- EN PROCESTECHNIEK – FASE I

ENGEL  
Bediening

ENGEL operator 
advanced (EOA) 
Bediening van 
ENGEL-spuitgiet-
machines voor 
gevorderden

Bladzijde 8

ENGEL  
Bediening

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB) 
Bediening van 
ENGEL e-pic-
robots

Bladzijde 10

ENGEL  
Bediening

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Basiskennis voor 
de bediening van 
lineaire ENGEL 
viper-robots

Bladzijde 9

ENGEL  
Bediening

ENGEL 
articulated 
basics (EAB)
Basisbediening 
van ENGEL-
knikarmrobots (KR)

Bladzijde 10

ENGEL  
Procestechniek

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Identificeren en 
cor-recting  op-
pervlak en injectie 
errors

Bladzijde 16

ENGEL  
Procestechniek

Technology IQ 
program (TIQ)
Toepassing van 
ENGEL iQ-
programma's

Bladzijde 17

 OPLEIDING BEDIENING- EN PROCESTECHNIEK – FASE III

 OPLEIDING BEDIENING- EN PROCESTECHNIEK – FASE IV

ENGEL Onderhoud

ENGEL operator maintenance (EOM)
Bediening van ENGEL-spuitgietmachines voor onderhoudspersoneel

Bladzijde 12

OPLEIDING ONDERHOUD - FASE I

ENGEL Onderhoud

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Basiskennis van 
hydraulische 
componenten

Bladzijde 13

ENGEL Onderhoud

ENGEL control basics 
(ECB) 
Basiskennis van 
besturings- en 
regeltechniek

Bladzijde 13

ENGEL Onderhoud

ENGEL machine 
maintenance (EMM) 
Onderhoud van ENGEL-
spuitgietmachines

Bladzijde 12

OPLEIDING ONDERHOUD - FASE II

OPLEIDING ONDERHOUD - FASE III

ENGEL Onderhoud

ENGEL hydraulic 
victory (EHV) 
Hydraulische systemen 
van ENGEL victory- 
spuitgietmachines  
voor gevorderden

Bladzijde 14

ENGEL Onderhoud

ENGEL control victory 
(ECV) 
Besturings- en regel-
techniek van ENGEL 
victory-spuitgietmachines 
voor gevorderden 

Bladzijde 13

ENGEL Onderhoud

ENGEL robotics 
maintenance (ERM) 
Besturingstechniek en 
onderhoud van ENGEL 
lineaire viper-robots

Bladzijde 15

ENGEL Onderhoud

ENGEL ecodrive  
system (EES)
Servohydraulische 
systemen van ENGEL-
spuitgietmachines voor 
gevorderden

Bladzijde 15

ENGEL Onderhoud

ENGEL electrical  
machine (EEM)
Besturings- en 
regeltechniek en 
onderhoud van 
volelektrische ENGEL-
spuitgietmachines voor 
gevorderden

Bladzijde 13

ENGEL Onderhoud

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Hydraulische systemen 
van  
ENGEL duo-
spuitgietmachines 
voor gevorderden

Bladzijde 14

ENGEL  
Bediening

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
Bediening van lineaire 
ENGEL viper-robots 
voor gevorderden 

Bladzijde 9

ENGEL  
Bediening

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Bediening van ENGEL-
knikarmrobots (KR) 
voor gevorderden

Bladzijde 10

ENGEL  
Procestechniek

Technology mould 
proving (TMP)
Systematische 
matrijsproeven en 
bewijzen

Bladzijde 17

ENGEL  
Procestechniek

Technology process 
and quality control 
(TPQ) 
Kwaliteitsbeheersing 
bij het spuitgieten

Bladzijde 18

ENGEL  
Procestechniek

Technology
plasticising (TPC)
Kwaliteitsborging bij 
spuitgieten 

Bladzijde 18

OPLEIDING

inject 4.0 & energie efficiëntie

e-connect service operator (ESO)
Opties rondom het e-connect 
klantenportaal

Bladzijde 19

inject 4.0 & energie efficiëntie

ENGEL energy efficiency (EEE) 
Basiskennis over energie-efficiëntie en 
energiebesparing in spuitgieten.

Bladzijde 19

Onderhoud inject 4.0 &  
Energie Efficiëntie
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Onze trainingen in detail
ENGEL Bediening

ENGEL operator basics (EOB)
Basiskennis voor de bediening van ENGEL-
spuitgietmachines

Doel van de training:
Na de training beheerst de deelnemer de bedie-
ning en instelling van de sluit- en spuiteenheid van 
ENGEL spuitgietmachines. De deelnemer kan 
instelprocedures en productie-instellingen met 
inachtneming van de ENGEL-specifieke machine-
besturing zelfstandig en effectief uitvoeren.

Inhoud van de training:
• Opbouw van een spuitgietmachine
• Opbouw en bediening van de machinebesturing
• Opbouw en instelling van de sluiteenheid
• Opbouw en instelling van de spuiteenheid
• Alarmen en herkennen van storingen
• Machinevolgorde lezen
• Basisinformatie iQ-programma's 

(geautomatiseerde procesbewaking)
• Praktische oefeningen: 

- instellingen 
- proefspuitingen 
- simulatie van alarmen

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: 
machinestellers en -operators 

Voorwaarden:
Fundamentele kennis van het spuitgietproces, 
scholing TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Bediening van ENGEL-spuitgietmachines voor 
gevorderden

Doel van de training:
In deze training wordt de bediening van ENGEL 
spuitgietmachines geperfectioneerd. De deelne-
mer kan na de training ook complexere processen 
snel en effectief instellen evenals de productie en 
kwaliteit optimaliseren.

Inhoud van de training:
• ENGEL micrograph en microplast
• ENGEL autoprotect
• Vrij programmeerbaar machineproces
• Aangepaste schermen en geavanceerde 

configuraties
• Praktische oefeningen:
 -  instellen van vrij programmeerbare processen
 -  bedienen van de programma's onder 

productievoorwaarden

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep:
gevorderd gevorderd bedieningspersoneel: 
machinestellers en -operators, proefspuiters, 
procestechnici

Voorwaarden:
Goede kennis van het spuitgietproces en de 
machinebediening, cursus EOB

ENGEL robotics basics (ERB)
Basiskennis voor de bediening van ENGEL
lineaire viper-robots

Doel van de training:
Basisbediening van de ENGEL viper-robotsyste-
men. De deelnemer begrijpt na de scholing de 
mechanische opbouw, de bedieningselementen 
en beheerst de instelling en toepassing van de 
standaardprogramma's.

Inhoud van de training:
• Opbouw van het robotsysteem
• Set-up werkgebied
• Functie, bediening, standaardprogramma's
• Interpretatie van foutmeldingen
• Praktische oefeningen:  

-  instellen van de standaardprogramma's 
onder productieomstandigheden

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: 
machinestellers en -operators 

Voorwaarden: 
Fundamentele kennis van spuitgietmachines, 
scholing EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Bediening van lineaire ENGEL viper-robots 
voor gevorderden

Doel van de training:
Bediening van lineaire ENGEL viper-robotsyste-
men voor gevorderden. Na de training beheerst 
de deelnemer het bewerken van afloopprogram-
ma's van lineaire ENGEL viper-robotsystemen en 
kan bovendien diverse processen snel en effec-
tief wijzigen en aanpassen.

Inhoud van de training:
• Set-up werkgebied
• Basisprincipes afloopeditor
• Uitleg van de ENGEL-standaard 

afloopprogramma's
• Uitleg van ENGEL-afloopcommando's
• Praktische oefeningen  

- diverse programmaprocessen uitwerken 

Duur van de training: 3 dagen 

Doelgroep: 
gevorderd bedieningspersoneel:
machinestellers en -operators, proefspuiters, 
procestechnici

Voorwaarden: goede kennis van lineaire 
ENGEL viper-robots, scholing ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Basisbediening van ENGEL-knikarmrobots 
(KR)

Doel van de training:
Na de training begrijpt de deelnemer de opbouw, 
de individuele coördinatensystemen en de bedie-
ning van de zesassige robot. Tijdens de training 
worden bovendien positiecorrecties en het ver-
vangen van standaard afloopprogramma's be-
handeld. Na het instellen van het afloopprogram-
ma van de robot, wordt dit in stepmodus doorlo-
pen. Ten slotte krijgt de deelnemer een overzicht 
van de veiligheidstechniek van de easix KR.

Inhoud van de training:
• Opbouw van de robot
• Inzicht in de coördinatensystemen 
• Bewegingsmodi van de zesassige robot
• Opmeten en toepassen van gebruikerspecifieke 

coördinatensystemen en -tools
• Controleren van reeds ingestelde posities
• Testen van een afloopprogramma in individuele 

stappen met behulp van de stepmodus
• Praktische oefeningen

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: machinestellers en -operators

Voorwaarden: fundamentele kennis van 
spuitgietmachines, scholing EOB

ENGEL articulated advanced (EAA) 
Bediening van ENGEL-knikarmrobots (KR) 
voor gevorderden

Doel van de training:
Na de training begrijpt de deelnemer de structuur 
van het afloopprogramma en het gebruik van de in-
dividuele afloopcommando's. Bovendien wordt na-
der ingegaan op de veiligheidstechniek van de easix 
KR. Tijdens de training wordt bovendien ingegaan 
op het instellen van werk- en spergebieden. Met 
behulp van deze kennis kunnen complexere afloop-
programma's worden gewijzigd en geoptimaliseerd.

Inhoud van de training:
• Structuur van het afloopprogramma
• Bewerken van standaard afloopprogramma's
• Maken van nieuwe, gebruikerspecifieke 

afloopprogramma's
• Circulaire bewegingen maken
• Veiligheidstechniek
• Praktische oefeningen

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: gevorderd bedieningspersoneel, 
machineoperators, proefspuiters, 
productieleiders

Voorwaarden:
Goede kennis van de afloopprogrammering, 
scholing EAB

ENGEL pick & place basics (EPB) 
Bediening van ENGEL e-pic-robots

Doel van de training:
De deelnemer begrijpt na de training de mecha-
nische opbouw, de bedieningselementen en 
beheerst het instellen en toepassen van de stan-
daard afloopprogramma's.

Inhoud van de training:
• Opbouw pick&place-robotsystemen
• Set-up werkgebied
• Functie, bediening, standaardprogramma's
• Uitleg van de ENGEL-standaard 

afloopprogramma's
• Uitleg van ENGEL-afloopcommando's
• Praktische oefeningen: 

- instellen van een e-pic-robot 
- instellen van het afloopprogramma 
- wijzigen van het afloopprogramma

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: machinestellers en -operators

Voorwaarden: fundamentele kennis van 
spuitgietmachines en robotsystemen
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ENGEL Onderhoud

ENGEL operator maintenance (EOM)
Bediening van ENGEL-spuitgietmachines voor 
onderhoudspersoneel

Doel van de training:
De deelnemer begrijpt de fundamentele proces-
sen bij het spuitgietproces. Hij leert en begrijpt 
het vakjargon van de kunststoftechniek (matrijs-
beveiliging, nadruk, stuwdruk, enz.) Hij kan de ge-
volgen van zijn handelen beter inschatten. Instel- 
en meetwaarden kunnen voor het opsporen van 
storingen worden gewijzigd en gecontroleerd. De 
onderhoudstechnicus kan na overleg met de ma-
chinesteller handmatige functies en een droogloop 
zelfstandig uitvoeren.

Inhoud van de training:
• Basisprincipes van de spuitgiettechniek
• Opbouw en functies van een spuitgietmachine
• Spuitgietproces en het vakjargon 

(matrijsbeveiliging, omschakelpunt, enz.)
• Opbouw, bediening en instellen van de 

ENGEL-besturing
• Werken met de omvangrijke help-functies van 

een spuitgietmachine
• Praktische oefeningen:  

-  spuitgietmachine eenvoudig instellen met 
proefspuiting

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep: onderhouds- en technisch  
personeel mechanisch/elektrisch

Voorwaarden: geen

ENGEL machine maintenance 
(EMM) 
Onderhoud van ENGEL-spuitgietmachines

Doel van de training:
Uitvoeren van preventieve werkzaamheden ter 
verhoging van de beschikbaarheid van de ma-
chine. De deelnemer beheerst na de training de 
mechanische opbouw van de spuitgietmachine, 
het regelmatige onderhoud van machine en vei-
ligheidsvoorzieningen.

Inhoud van de training:
• Mechanisch en hydraulisch onderhoud 
• Foutmeldingen i.v.m. het onderhoud
• Veiligheidsvoorzieningen controleren
• Verwarmingsregeling optimaliseren
• Praktische oefeningen: 

-  mechanische en hydraulische 
onderhoudswerkzaamheden

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
Onderhouds- en servicepersoneel

Voorwaarden:
Fundamentele kennis van de
bediening van de machine, scholing EOM

ENGEL control basics (ECB)
Basiskennis van besturings- en regeltechniek 
van ENGEL-spuitgietmachines

Doel van de training:
Het doel van deze training is het snel herkennen en 
verhelpen van elektrische storingen. De deelnemer 
kent de besturing en de functie ervan en beheerst 
de werkwijze voor het opsporen van fouten in de 
elektrische installatie.

Inhoud van de training:
• Lezen van het elektrisch schema
• Uitleg van de elektrische bewakingsschakelingen
• Systeemopbouw van de machinebesturing
• Elektronicamodules, programma's voor het 

opsporen van fouten
• Alarmmeldingen en het verhelpen hiervan
• Praktische oefeningen:  

- opsporen van fouten 
- vervangen van componenten 
- inlezen van software-updates 
- kalibreren van afstandssensoren

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: onderhouds- en servicepersoneel, 
elektrisch/elektronisch 

Voorwaarden:
Goede kennis van de elektrotechniek evenals van 
de bediening van de machine, scholing EOM

ENGEL control victory (ECV)
Besturings- en regeltechniek van ENGEL victory-
spuitgietmachines voor gevorderden

Doel van de training:
De deelnemer kent na de training de besturings- 
en regelsystemen en beheerst het kalibreren en 
afstellen van de regelingen.

Inhoud van de training:
• Functie van de ventielen en pompen
• EHV-pompregeling
• Verwarmingsregeling
• Praktische oefeningen: 

- pompregeling afstellen 
- verwarmingsregeling optimaliseren

Duur van de training: 1 dag 

Doelgroep:
Onderhouds- en technisch personeel, elektrisch/
elektronisch

Voorwaarden:
Goede kennis van de elektrotechniek en de
bediening van de machine, scholing ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Besturings- en regeltechniek en onderhoud van 
volelektrische ENGEL-spuitgietmachines voor 
gevorderden

Doel van de training:
De deelnemer kent de opbouw van de volelektri-
sche spuitgietmachine en beheerst de functie van 
de aandrijvingen, sensoriek en elektrische instal-
latie. Om de beschikbaarheidsgraad van de ma-
chine te verhogen, kan de deelnemer preventieve 
onderhoudswerkzaamheden aan de machine en 
de veiligheidsvoorzieningen uitvoeren.

Inhoud van de training:
• Systeemopbouw van machine en aandrijvingen
• Functie van de aandrijvingscomponenten
• Servicetools voor onderhoudsdoeleinden
• Vervangen van aandrijvingscomponenten
• Kalibreren van motoren en sensoren
• Veiligheidsvoorzieningen controleren
• Praktische oefeningen: 

- opsporen van storingen 
- afstellen van de machine

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: onderhouds- en servicepersoneel.

Voorwaarden: Basiskennis van de elektrotechniek 
en bediening van de machine (CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Basiskennis van hydraulische componenten van 
ENGEL-spuitgietmachines

Doel van de training:
Basiskennis van de hydrauliek verwerven en 
voorbereiding op de scholing EHV. ODe deelne-
mer kent na de training de functies van de afzon-
derlijke hydraulische componenten binnen een  
ENGEL-spuitgietmachine.

Inhoud van de training:
• Basisprincipes van de hydrauliek
• Functie van de afzonderlijke hydraulische 

componenten
• Praktische oefeningen:  

-  kennismaken met de hydraulische installatie 
van een machine

Duur van de training: 1 dag 

Doelgroep:
beginners, onderhouds- en servicepersoneel 

Voorwaarden:
fundamentele kennis van de bediening van de 
machine, scholing EOM
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Hydraulische systemen van ENGEL victory-
spuitgietmachines voor gevorderden

Doel van de training:
Effectief en snel herkennen, evenals het verhel-
pen van problemen met de hydrauliek. De deel-
nemer begrijpt na de training de hydraulische 
installatie, de functionele afloop hiervan en het 
opsporen van fouten.

Inhoud van de training:
• Opbouw van het hydraulisch systeem EHV
• Lezen van hydraulische schema's
• Functie van de componenten
• Mogelijke storingen in de hydraulische 

installatie en het verhelpen daarvan
• Praktische oefeningen: 

- opsporen van storingen 
- afstellen van de machine

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
Onderhouds- en servicepersoneel

Voorwaarden:
Goede kennis van de hydraulische 
componenten en bediening van de machine, 
scholing EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD) 
Hydraulische systemen van ENGEL duo 
spuitgietmachines voor gevorderden

Doel van de training:
De deelnemer begrijpt hoe het hydraulische 
systeem van de duo-spuitgietmachines is op-
gebouwd en hoe de aandrijvingen, sensoren en 
de elektrische installatie werken. Om de beschik-
baarheidsgraad van de machine te verhogen, 
kan de deelnemer preventieve onderhoudswerk-
zaamheden aan de machine en aan de veilig-
heidsvoorzieningen uitvoeren.

Inhoud van de training:
• Opbouw van het hydraulische systeem van 

een duo-machine
• Functie van de hydraulische componenten
• Lezen van elektrische en hydraulische schema's
• Servicetools voor onderhoudsdoeleinden
• Kalibreren van pompen, ventielen en sensoren
• Controleren van de veiligheidsvoorzieningen
• Praktische oefeningen: 

- opsporen van storingen 
- afstellen van de machine

Duur van de training: 2 dagen

Doelgroep:
Onderhouds- en servicepersoneel

Voorwaarden:
Basiskennis van de hydraulica en elektrotechniek 
van de machinebediening (CC200, CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Servohydraulische systemen van ENGEL 
spuitgietmachines voor gevorderden

Doel van de training:
De deelnemer begrijpt hoe de servomotorische 
pompaandrijving van hydraulische spuitgietma-
chines is opgebouwd en hoe de aandrijvingen, 
sensoren en elektrische installatie werken. Om 
de beschikbaarheidsgraad van de machine te 
verhogen, kan de deelnemer preventieve onder-
houdswerkzaamheden aan de machine en aan 
de veiligheidsvoorzieningen uitvoeren.

Inhoud van de training:
• Opbouw van de pompaandrijving van een 

spuitgietmachine
• Functie van de aandrijvingscomponenten
• Lezen van elektrische en hydraulische schema's
• Servicetools voor onderhoudsdoeleinden
• Kalibreren van motoren, pomp en sensoren
• Controleren van de veiligheidsvoorzieningen
• Praktische oefeningen: 

- opsporen van storingen 
- afstellen van de machine

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
Onderhouds- en servicepersoneel

Voorwaarden:
Basiskennis van hydrauliek, elektrotechniek en 
van de machinebediening (CC200, CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM) 
Besturingstechniek en onderhoud van ENGEL 
lineaire viper-robots

Doel van de training:
Het doel van de training is het effectief uitvoeren 
van onderhoudswerkzaamheden aan lineaire  
ENGEL viper-robotsystemen en het snel herken-
nen en verhelpen van storingen. De deelnemer 
kent na de training de robotbesturing, de functies 
ervan en beheerst de handelwijze bij het opspo-
ren van fouten.

Inhoud van de training:
• Systeemopbouw
• Besturingsmodules, aandrijvingen kalibreren
• Set-up robot
• Foutmeldingen en het verhelpen hiervan
• Praktische oefeningen: 

- afstellen en kalibreren 
- fouten opsporen in de elektrische installatie

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep:
Onderhouds- en servicepersoneel

Voorwaarden:
Goede kennis van de elektrotechniek en de
bediening van de machine, scholing ECB
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Technology IQ program (TIQ)
Toepassing van ENGEL iQ-programma's 

Doel van de training:
De deelnemer aan het seminar leert de ENGEL 
iQ-programma's in de praktijk te begrijpen, in 
te stellen en te gebruiken. Daartoe zal hij de 
nodige achtergrondkennis opdoen over het 
functionele principe en de werking van deze 
programma's.

Inhoud van de training:
• Werkingsprincipe van iQ weight control,  

iQ clamp control, iQ flow control, iQ hold 
control, iQ melt control en iQ process observer

• Correct gebruiken van de programma's
• Bewaking van de productie met de iQ-

programma's
• Foutmeldingen in samenhang met deze 

programma's
• Praktische oefenen:  

- instellen en afstellen  
- grenzen van de programma's  
- wijziging van procesvoorwaarden  
- voorbeelden van proeven  

Duur van de training: 2 dagen

Doelgroep:
machinestellers en -operators, proefspuiters

Voorwaarden:
Kennis van het spuitgietproces, scholing EOB

ENGEL procestechniek 

Technology plastic basics (TPB)
Basiskennis van kunststoftechnologie voor 
spuitgieters

Doel van de training:
Aan beginners en zij-instromers in de branche 
wordt de noodzakelijke vakkennis verschaft om 
het spuitgietproces te begrijpen. Naast theoreti-
sche uitleg worden de deelnemers d.m.v. uitge-
breide praktische oefeningen wegwijs gemaakt 
in de wereld van de kunststof en de spuitgiet-
techniek en klaargestoomd voor het verwerken 
van kunststof.

Inhoud van de training:
• Basisprincipes van kunststoffen: vervaardiging, 

chemische opbouw, eigenschappen en 
toepassingen

• Opbouw en werking van een spuitgietmachine
• Het procesverloop – spuitcyclus en zijn fasen
• Basisprincipes van de matrijstechnologie
• Inzichten in speciale technologieën
• Praktische oefeningen aan de 

spuitgietmachine
• Basisinformatie iQ-programma's 

(geautomatiseerde procesbewaking)

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep: 
beginners en zij-instromers in de 
kunststofbranche 

Voorwaarden: geen

Technology plastic surface (TPS) 
Herkennen en verhelpen van oppervlakte- en
spuitgietfouten

Doel van de training:
De deelnemer herkent fouten op spuitgietpro-
ducten en kan deze classificeren. De deelnemer 
bezit de benodigde vakkennis om deze fout te 
verhelpen en daardoor de kwaliteit van de pro-
ducten te verbeteren. De deelnemer leert de 
juiste procedure en werkwijze bij het verhelpen 
van spuitgietfouten.

Inhoud van de training:
• Herkennen van oppervlakte- en spuitgietfouten
• Classificatie van de fouten
• Fysische oorzaken en mogelijke oplossingen
• Praktische oefeningen aan een 

spuitgietmachine

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep:
Gevorderd bedieningspersoneel, 
kwaliteitsmedewerkers, proefspuiters, 
productieleiders 

Voorwaarden:
Goede kennis van de kunststof- en 
spuitgiettechniek, scholing TPB en EOB

Technology mould proving (TMP)
Systematisch proefspuiten en
bemonstering

Doel van de training:
De deelnemer leert de procedure van het proef-
spuiten. De deelnemer beheerst de voorbereiding 
van matrijs en machine en het opspannen van nieu-
we matrijzen. De inbedrijfname en de optimalisatie 
van productvulling, productkwaliteit en de cyclus-
tijd aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen 
vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Inhoud van de training:
• Procedures en informatie  

voorafgaande aan het proefspuiten
• Voorbereiding van matriaal, matrijs en machine
• Optimaal opspannen van matrijzen
• Spuitparameters en  

basisinstellingen vaststellen
• Optimaliseren van cyclus en producten, 

rekening houdend met de invloeden van de 
parameters op de productkwaliteit

• Praktische oefeningen aan de 
spuitgietmachine

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep:
Gevorderd bedieningspersoneel: 
optimalisatiepersoneel, proefspuiters, 
procestechnici, matrijsmakers

Voorwaarden:
Goede kennis van de kunststof- en 
spuitgiettechniek, scholingen EOB, EOA en TPS
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Technology plasticizing  
competence (TPC)
Competentie bij plastifiseren

Doel van de training:
Na afloop van de training zal de deelnemer be-
kend zijn met alle aspecten van het plasticiseren 
van thermoplasten. De training richt zich op de 
mogelijkheden van een optimaal ingestelde plas-
tificeereenheid, waarbij rekening wordt gehouden 
met productierelevante eigenschappen. Ook de 
nieuwste technologieën en adviezen maar ook 
het voorkomen van onnodige kosten en slijtage 
komen aan bod in de training. Waardevolle afste-
linstructies leiden tot een optimaal gebruik van de 
plastifiseereenheid.

Inhoud van de training:
• Algemene informatie over het  

plastifiseren van thermoplasten
• Correcte afstelling en optimalisatie van de 

plastifiseereenheid
• Schroefgeometrieën, sperringen, spuitneuzen 

en het juiste gebruik ervan
• Waardevolle tips en richtlijnen tbv instellen 
• Slijtage en het vermijden van buitensporige 

onderhoudskosten
• Onderhoud en reiniging van de componenten

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
Machinebedieners, productieleiders, 
optimalisatiepersoneel, proefspuiters en 
kwaliteitsmedewerkers

Voorwaarden:
Goede kennis van het spuitgietproces, 
basiskennis van het besturingssysteem, 
technisch inzicht in spuitgietmachines

ENGEL inject 4.0 & Energie-efficiëntie

e-connect service operator (ESO)
Opties voor de e-connect portaalsite

Doel van de training:
Leer e-connect, e-connect.24, e-connect.monitor 
kennen en gebruiken om de beschikbaarheid van 
installaties te maximaliseren en zowel de onder-
houdsinspanningen als de stilstandtijden te ver-
minderen.

Inhoud van de training:
• Inleiding tot e-connect klantenportaal
• Inleiding tot e-connect.24 Remote Service
• Bewaking van machineonderdelen met 

e-connect.monitor-opties
• Functies en bediening
• e-connect.24 clientsoftware
•  Edge-apparaat in bedrijf  stellen

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
machinebedieners,onderhoudspersoneel, 
productiemanagers en iedereen die een
overzicht wil krijgen van de genoemde 
onderwerpen

Voorwaarden:
Er is geen voorkennis vereist, IT-affiniteit 
vergemakkelijkt de start

ENGEL energy efficiency (EEE)
Basiskennis over energie-efficiëntie en 
energiebesparende maatregelen in spuitgieten

Doel van de training:
Basiskennis op het gebied van energie-efficiëntie 
en energiebesparing bij spuitgieten. Herkennen 
van besparingsmogelijkheden met de onder-
steuning van ENGEL-standaardprogramma's van 
de besturingseenheid. Presentatie van optionele 
software/producten.

Inhoud van de training:
• Introductie energieverbruik in de injectiecyclus.
• Introductieprogramma ENGEL Ecograaf
• Bepaling van potentiële - cyclusoptimalisatie
• Gebruik van schakelbare apparatuur om 

"inschakelpieken" te voorkomen
• Presentatie van optionele ENGEL-producten 

voor energie-efficiëntie

Duur van de training: 1 dag

Doelgroep:
machinebedieners,onderhoudspersoneel, 
productiemanagers en iedereen die een
overzicht wil krijgen van de genoemde 
onderwerpen

Voorwaarden:
Kennis van spuitgietproces en machinebediening 
(ENGEL CC300/200)

NIEUWTechnology process and quality 
control (TPQ)
Kwaliteitsbeheersing bij het spuitgieten

Doel van de training:
Uitleg over de vereiste basisvoorwaarden voor de 
optimale kwaliteitsbewaking bij het spuitgieten. 
De deelnemer kan de opgegeven specificatie-
grenzen met de bijbehorende procesparameters 
die van invloed zijn op de productkwaliteit bepa-
len. De deelnemer beheerst de daarvoor beno-
digde documentatie met behulp van de kwaliteits-
bewakingsprogramma's en is in staat optredende 
storingen te herkennen en te elimineren.

Inhoud van de training:
• Strategieën om het spuitgietproces 

te optimaliseren
• Producteigenschappen, machineoptimalisatie 

met behulp van relevante procesparameters
• Instellen van de specifieke grenzen met behulp 

van ENGEL Micrograph en de procesdata-
grafieken

• Activering van de procesdata-bewaking
• Viscositeitsbewaking met ENGEL Microplast
• Documentatie van de productie met behulp 

van het ENGEL-procesdata-protocol
• Praktische oefeningen: 

-  optimalisatie en kwaliteitsbewaking 
van het spuitgietproces met ENGEL-
kwaliteitsbewakingsprogramma's

Duur van de training: 2 dagen 

Doelgroep:
Productieleiders, optimalisatiepersoneel, 
proefspuiters en kwaliteitsmedewerkers

Voorwaarden:
Goede kennis van de kunststof- en 
spuitgiettechniek, scholingen EOB, EOA en TPS
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Naast onze standaard trainingen heeft u de mogelijkheid om met gerenommeerde experts 
te werken aan geselecteerde onderwerpen en uitdagingen in het spuitgieten - zoals het 
verminderen van afval in spuitgieten, optimalisatie van de cyclustijd, procesoptimalisatie en 
nog veel meer. Samen kijken we met u verder voor mogelijkheden in uw vakgebied. Ons 
doel is om uw experts te voorzien van impulsen op het hoogste niveau voor nieuwe ideeën 
en visies in kunststofverwerking.

Wij bieden seminars, workshops en specialistische evenementen over alle aspecten van 
spuitgieten. 
Een gedetailleerd overzicht van het actuele aanbod vindt u op onze website.

Trainingen met een bredere blik

Nodig uw ENGEL trainer op elk gewenst moment "live" uit op uw locatie.
Perfect op maat gemaakte training als "thuiswedstrijd" voor u: met ENGEL webinars. Hier-
mee kunt u seminars en trainingssessies gemakkelijk bijwonen vanuit uw locatie via internet. 
Uw medewerker op locatie is live verbonden met de ENGEL trainer in het trainingscentrum 
via pc en headset en kan zo individueel in zijn eigen tempo getraind worden op de spuitgiet-
machine en/of de robot.

Investeer in een hoogopgeleid team via ENGEL webinars en bespaar veel tijd en reiskosten. 
Gedetailleerde beschrijving en registratie bij www.engelglobal.com/training

Webinars
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Hybride spuitgiettrainingen

Met onze hybride trainingen vult u de theorie online in en doet u praktische ervaring op in 
onze trainingscentra of aan uw machine. Dit betekent dat u geen waardevolle hands-on ma-
chinetraining hoeft te missen, maar u kunt uw leervoortgang meer fundamenteel aanpassen 
dankzij de online component. Het hybride trainingsformat biedt meer flexibiliteit en onder-
steunt u in termen van tijd in uw professionele ontwikkeling.

Onze e-learning cursussen geven uw medewerkers de mogelijkheid om flexibel en in hun 
eigen tempo te leren. Zo biedt onze basismodule "First Steps" een optimale introductie in 
de wereld van spuitgieten voor cursisten. Kenniscontroles met analyses van leervoortgang 
zijn ook inbegrepen.

Voor meer informatie, bezoek onze website of ga direct naar 
e-learning-support@engelglobal.com

e-learning pakketten
Zelfstandigheid in leren en trainen

Uw voordelen:

 Maximale flexibiliteit Gebruiksvriendelijk
 Uniform competentieniveau voor alle medewerkers
 Bespaar reiskosten
 Perfect kennismanagement
 Beknopte ENGEL-expertise op elk moment toegankelijk

Gedetailleerde beschrijving en registratie bij www.engelglobal.com/training

Initiatiefprijs 2005 voor beroepsopleiding.
Engel's e-trainer werd erkend als een van de zeven meest innovatieve  trainingsconcepten 
door de Otto-Wolff Foundation en DIHK, de Duitse Assemblee van Kamers van Koophandel 
en Industrie .

Internationale Duitse opleidingsprijs 2007. 
Gouden prijs voor engel's trainingsfilosofie van de BDVT (Berufsverband Deutscher Ver- 
kaufsförderer und Trainer e.V. - Beroepsvereniging van verkooppromotors en trainers in Duits-
land)  in het licht van de concurrentie van vele andere internationale  trainingsconcepten.

2009 en 2010: ENGEL biedt gecertificeerde trainingen aan.
De hoge standaard van opleiding en kwaliteit die gedurende vele jaren is vastgesteld, werd 
onderzocht door externe auditors en certificeringsorganisaties  voor volwasseneneducatie.  
De positieve resultaten: IBE- en CERT-certificering  in Oostenrijk (2009/10) AZWV-certifice-
ring  in Duitsland (2009).

Vanaf 2011: Wereldwijde uitrol van de ENGEL Training Centre certificering.
Alle ENGEL-opleidingscentra worden regelmatig gecontroleerd volgens uniforme kwaliteit-
snormen.

ENGEL opleiding
Een prijswinnend concept

Lokaal
beschikbaar in
uw taal

>20 gecertificeerd
Trainingscentra  
over de hele wereld
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ENGEL Seminarconcept 
Afgestemd op doelgroep

Additionele product- en technologietrainingen op het gebied van “Foammelt, meercom-
ponenten, verpakking, insert en Elast/LIM spuitgieten” kunnen wij op verzoek en na af-
stemming van uw wensen aanbieden.

Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 Doelgroep 4

Productiemanagers
Constructeurs
Projectleiders

Instellers
Operators

Bemonsterings- 
personeel

Toepassings- 
technici

Onderhouds- 
personeel

Servicepersoneel

Zij-instromers
Beginners

Bedienings- 
personeel

Productiehelpers
Nieuwelingen in de 

branche

Niveau:  
basisprincipes

Niveau:  
basisprincipes

Niveau:  
basisprincipes

Niveau:  
basisprincipes

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB

Niveau:  
gevorderden

Niveau:  
gevorderden

Niveau:  
gevorderden

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

Een overzicht van mogelijke doelgroepen en de daarbij passende seminars: Onze trai-
ners adviseren u graag en stellen een individueel programma voor u samen.

De feiten over het seminar
ENGEL Opleidingscentrum Benelux

Zo meldt u zich aan
  Met één muisklik op:  

www.engelglobal.com/training
 Per mail via training.nl@engel.at

Meld u zich zo snel mogelijk aan (minimaal 
drie weken voor aanvang van de cursus), 
omdat het aantal deelnemers per scholing 
gelimiteerd is. Uiterlijk twee weken voor 
aanvang van de scholing krijgt u van ons 
een bevestiging van deelname met hierop 
alle info.

Dit krijgt u van ons
 Scholing door gekwalificeerde trainers
 Scholingsdocumentatie
 Koffie, thee, frisdrank en broodjeslunch
  Deelnamecertificaat bij  

succesvolle deelname

Wij brengen u goed onder
Op verzoek reserveren wij graag een hotel-
kamer voor u. De overnachtingskosten zijn 
echter niet in de scholingsprijs inbegrepen. 
Tevens kan deze, voor u gemaakte, hotel-

reservering niet door ons geannuleerd wor-
den. Mocht hiervan sprake zijn, dan dient dit 
door de deelnemer zelf te worden geregeld. 
Kosten, die in het geval van niet-deelnemen 
aan de scholing ontstaan, worden niet door 
ENGEL betaald.

Informatie over data en kosten:
Data en prijzen volgens de seminarkalen-
der op onze website.

Hierop moet u letten
Indien uw deelname om welke reden dan 
ook niet door kan gaan; geen probleem. U 
kunt uw boeking tot twee weken vóór aan-
vang van de scholing kosteloos annuleren. 
Bij afzegging tot één week voor aanvang 
van de scholing wordt 50 % en daarna het 
volledige bedrag in rekening gebracht. Na-
tuurlijk kunt u altijd een reservedeelnemer 
inzetten. Wij houden ons het recht voor om 
scholingsdata te verschuiven, af te zeggen 
of nieuwe scholingsdata op te nemen. Aan-
spraken op schadeloosstelling ontstaan 
hierdoor niet.

ENGEL BENELUX heeft een goed geoutilleerde scholingsruimte. Het scholingsconcept voorziet in 
een trapsgewijze opbouw van de verschillende cursussen, die voortborduren op de basiskennis 
van de deelnemer(s). Moderne cursustechnieken brengen praktijkgerichte kennis en vaardigheden 
over. Het concept en de cursusinhoud worden voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd aan 
de hand van de nieuwste stand van de productietechniek. Actuele ervaringen in het gebruik worden 
natuurlijk verwerkt in de cursussen. De cursussen zijn opgezet voor kleine groepen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een spuitgietmachine en robot in de demoruimte in Houten of in-company.

Duur:  dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur
Plaats:  ENGEL BENELUX, Peppelkade 25, Houten
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Scholingsteam ENGEL Benelux

ENGEL BENELUX B.V.
Peppelkade 25
3992 AL Houten

Details en registratie

Germa Elzing
Secretariaat
Tel. +31 (0) 30 638 0194
training.nl@engel.at

BEWEZEN ONDERWIJSSUCCES 

Hoogste kwaliteitsniveau voor trai-
ners en trainingscentra. Wereldwijd.C

Gunther D'Haen
Trainer

Herm Krauth
Trainer

Patrick Lievens
Trainer

Meer informatie over  
ENGEL Training

Patrick Lievens 
Organisatie
Tel. +31 (0) 30 638 0194
training.nl@engel.at
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De informatie, producteigenschappen en afbeeldingen in deze brochure doen uitsluitend dienst als niet-bindende en technische begeleiding. 
Technische wijzigingen alsook druk- en zetfouten voorbehouden. Herdruk, ook van delen, uitsluitend met expliciete toestemming van ENGEL AUSTRIA GmbH.

N
L 

20
22

-1
1


