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Solidny i stabilny partner biznesowy, któremu możemy ZAUFAĆ, na 
którym możemy polegać, to podstawa relacji biznesowych. Dla naszych 
klientów i partnerów handlowych współpraca z firmą ENGEL oznacza 
ZAUFANIE do stabilnej firmy, która od dziesięcioleci pozostaje w tych 
samych rękach. Głównym celem naszych wszystkich działań jest pełne 
wykorzystanie zebranych w ciągu wielu lat DOŚWIADCZEŃ w dziedzinie 
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH. Widzimy naszą firmę, 
jako siłę napędową dla  całego rynku. Wyznaczamy nowe standardy, 
stawiamy na INNOWACYJNOŚĆ i ofertujemy KOMPLEKSOWE 
USŁUGI. Wierzymy, że należy stale rozpoznawać i identyfikować potrzeby 
naszych klientów, przewidywać wyzwania jakie mogą stanąć przed nimi 
w przyszłości. Wspieramy naszych partnerów, oferując szeroką ofertę 
USŁUG SERWISOWYCH i specjalistyczną wiedzę. Właśnie w tym celu, 
stworzyliśmy GLOBALNĄ sieć przedstawicielstw ENGEL, aby zawsze  
i wszędzie móc udzielić naszym klientom profesjonalnego wsparcia.  
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1 Serie maszyn
ENGEL jest światowym liderem wśród producentów wtryskarek. I nie bez powodu: oferujemy urządzenia o sile zwarcia od 280 kN do 55000 kN, hydrauliczne 
i całkowicie elektryczne, pionowe i poziome. Maszyny idealnie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
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Wydajna produkcja 
   wyprasek technicznych.

Seria maszyn ENGEL victory to uniwersalne rozwiązanie, łączące wszystkie zalety technologii bez-
kolumnowej. Zastosowanie systemu modułowego pozwala na wydajną kosztowo produkcję detali. 
Dzięki wyjątkowej elastyczności i solidności jest to idealne rozwiązanie dla zróżnicowanych aplikacji 
technicznych: poczynając od szczoteczek do zębów lub elementów armatury, aż po złożone kom-
ponenty dla branży motoryzacyjnej. 

Ochrona formy, idealna równoległość płyt mocujących i równomierne 
rozdystrybuowanie siły zwarcia w formie, dzięki 

  opatentowanemu rozdzielaczowi siły ENGEL

Brak ograniczeń w obszarze formy pozwala na

  złożone i innowacyjne kształty formy
  szybką zmianę formy
 dodatkową wolną przestrzeń, która może być wykorzystana przez robota

Wszechstronna maszyna

 ENGEL victory, to odpowiednia maszyna dla wielu, zróżnicowanych aplikacji
 wymagających zaawansowanych technologii (np. wtrysku wielokomponentowego)

Wyższa sprawność energetyczna

 dzięki opcji napędu serwohydraulicznego ENGEL ecodrive o dowolnej specyfikacji napędów  
 (ruchy sekwencyjne lub równoległe, wtrysk z akumulatorem)

ENGEL victory, zalety
Technologia bezkolumnowa: wielkogabarytowa forma nawet w małej maszynie   
wykorzystujesz tylko taką siłę zwarcia, jaka jest potrzebna!

Wszystkie maszyny cechuje niskie zużycie energii, które zawdzięczamy minimalnemu 
poziomowi tarcia, wykorzystaniu ciśnienia zamykania "Lock-In" oraz zastosowaniu pomp elek-
tryczno-hydraulicznych o zmiennej wydajności. 
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bezkolumnowa wtryskarka do precyzyjnych 

Dzięki wyjątkowo precyzyjnej serwoelektrycznej  jednostce wtryskowej ENGEL e-victory jest ide-
alnym rozwiązaniem do produkcji wyprasek technicznych, które muszą spełniać najwyższe stan-
dardy jakości (np. detale o delikatnych lub złożonych strukturach, elementy optyczne lub mikro-
wypraski). 

Dla złożonych aplikacji, wymagających formy z rdzeniami hydraulicznymi, ENGEL e-victory ofe-
ruje wbudowany układ hydrauliczny do obsługi rdzenia. Ponadto bezkolumnowy obszar formy  
i technologia napędu o niskiej emisji zanieczyszczeń pozwalają na stosowanie ENGEL e-victory 
w pomieszczeniach typu "clean room". 

Wyższą wydajność energetyczną i większą precyzję zawdzięcza

 serwohydraulicznemu systemowi napędu ENGEL ecodrive
 serwoelektrycznej jednostce wtryskowej

Brak ograniczeń w obszarze formy pozwala na

 złożone i innowacyjne kształty formy
 szybką zmianę formy
 dodatkową wolną przestrzeń, która może być wykorzystana przez robota

Ochrona formy, doskonała równoległość płyt i proporcjonalny 
rozkład siły  zamykania w formie, dzięki

 opatentowanemu systemowi ENGEL Force-Divider

ENGEL e-victory, zalety
Perfekcyjne połączenie systemu hydraulicznego i elektrycznego. ENGEL e-victory łączy  
w sobie to, co najlepsze w obu technologiach. 

wyprasek technicznych.
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Całkowicie elektryczna wtryskarka 

Krótsze czasy cyklu, wyższa jakość wytwarzanych detali i czyste środowisko produkcyjne.  
Takie są oczekiwania Państwa klientów. ENGEL e-motion jest jednostką produkcyjną, która od-
powiada na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku, tak jak w przypadku wymagających 
aplikacji dla branży medycznej, szybkich cykli branży opakowaniowej czy wielokomponentowych 
wyprasek elektronicznych. 

Absolutna czystość i trwałość, to efekt

  hermetycznego kolanowego układu zamykania
  liniowych prowadnic płyty ruchomej

Niskie koszty eksploatacji wynikają z

  zamkniętego systemu smarowania i kąpieli olejowej wrzeciona i łożyska kulowego śruby  
 pociągowej

Produkcja wydajna energetycznie 

  wysokowydajne jednostki wtryskowe osiągają prędkości wtrysku dostępne kiedyś tylko  
 w przypadku napędów z akumulatorami hydraulicznymi

Krótkie czasy wtrysku zawdzięczamy

  dynamicznym serwosilnikom o potężnym przyśpieszeniu 

ENGEL e-motion, zalety
Precyzyjna i nadzwyczajnie szybka: jeśli cenią Państwo dokładność i precyzję. 

dla zaawansowanych aplikacji.
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Kompaktowa elektryczna wtryskarka 

W pełni elektryczna wtryskarka ENGEL e-mac posiada same zalety: jest niezwykle wydajna, a przy 
tym zajmuje niewielką powierzchnię w zakładzie produkcyjnym. Jest szybka, a dzięki niskiemu 
zużyciu energii - wyjątkowo ekonomiczna kosztowo. Co najważniejsze, jest dostępna w bardzo 
korzystnej cenie.

Inwestycja w maszynę ENGEL e-mac pozwala osiągnąć wysoką wydajność niewielkim 
kosztem. To idealne narzędzie do optymalizacji kosztów produkcji w przypadku standardowych 
aplikacji.

Pełna elastyczność możliwa dzięki

  dużej liczbie opcji dla standardowych aplikacji

Długa żywotność jednostki zamykania dzięki

  liniowym prowadnicom płyty ruchomej

Jeszcze większa stabilność procesu i powtarzalność gramatury  
w każdym wtrysku dzięki dodatkowym opcjom

  program kontroli wagi ENGEL iQ weight control (oprogramowanie monitorujące i kontrolujące 
 proces wtrysku)
  zawór zwrotny ENGEL smartshut  (aktywne zamykanie zaworu zwrotnego przed wtryskiem)

Niskie zużycie energii dzięki

  całkowicie elektrycznemu napędowi z innowacyjnym systemem odzysku energii kinetycznej

ENGEL e-mac, zalety
Całkowicie elektryczna. Kompaktowa. ENGEL e-mac osiąga najlepsze wyniki przy nie-
wielkim nakładzie inwestycyjnym. 
Mała zajmowana powierzchnia oznacza w tym przypadku wzrost produktywności: więcej 
maszyn w jednym zakładzie. 
Znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji wtryskowych. 

do standardowych aplikacji.
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ENGEL duo, zalety
Oszczędność przestrzeni produkcyjnej:
mała powierzchnia posadowienia wynika z kompaktowej dwupłytowej konstrukcji maszyny.

Mocne maszyny do dużych detali.

ENGEL jest pionierem technologii dwupłytowej. Maszyny ENGEL duo to prawdziwi tytani pracy. 
Dysponują zróżnicowaną siłą zwarcia, aż do 55000 kN. Duże ilości tworzywa w pojedynczym 
wtrysku to dla nich żaden problem, dzięki czemu idealnie nadają się do produkcji wielkogabary-
towych pojemników czy skomplikowanych elementów samochodowych.

Pełne bezpieczeństwo procesu i najwyższa jakość detali, dzięki

  stabilnemu podparciu i prowadzeniu płyty ruchomej
  precyzyjnej równoległości płyt
  czułemu systemowi zabezpieczenia formy

Krótkie czasy cyklu dzięki

  zoptymalizowanej dynamice poszczególnych kroków procesu 
  zsynchronizowanemu ryglowaniu kolumn

Większa produktywność i niższe zużycie energii dzięki

  automatycznej optymalizacji siły zwarcia (opcja dodatkowa)

Czysty obszar formy dzięki

  prowadnicom płyt ruchomych, posadowionym na wózkach, o minimalnym współczynniku  
 tarcia (brak prowadzenia po kolumnach)

Lepsza wydajność energetyczna, dzięki pakietom dodatkowym

  napędowi serwohydraulicznemu ENGEL ecodrive z optymalizacją punktu pracy 
  elektrycznemu napędowi ślimaka (do wszystkich typów jednostek wtryskowych)
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Potężna, elektryczna maszyna 

Nowy ENGEL e-duo jest pierwszym urządzeniem z segmentu maszyn wielkogabarytowych ko-
rzystającym z zalet technologii napędu elektrycznego. ENGEL e-duo cechuje się wysokimi pa-
rametrami wtrysku, nie korzysta z hydraulicznych akumulatorów - co ma istotny wpływ na niższe 
zużycie energii. Seria maszyn ENGEL e-duo jest idealna do produkcji detali o długich drogach 
płynięcia, jak również detali precyzyjnych, przy wysokiej wydajności energetycznej. 

Mniejsza wymagana powierzchnia to efekt

 kompaktowej konstrukcji i mniejszej powierzchni posadowienia

Dodatkowa oszczędność energii dzięki

 wysokiej dynamice wtrysku, bez konieczności korzystania  
 z akumulatorów hydraulicznych  

Wysoka precyzja formowania to efekt

  technologii napędu elektrycznego - maksymalna powtarzalność   
 gwarantowana

ENGEL e-duo, zalety
Pierwsza dwupłytowa elektryczna wtryskarka dedykowana fanom serii ENGEL duo.

Niski poziom tarcia jest efektem zastosowania innowacyjnych prowadnic liniowych oraz wy-
soce precyzyjnemu serwosilnikowi, który jest gwarancją pełnej kontroli procesu. 

do detali o wysokim stopniu precyzji.
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Pionowa maszyna do

ENGEL v-duo jest pierwszą maszyną, korzystającą ze sprawdzonych rozwiązań pionowych wtrys- 
karek w dużych maszynach. Oznacza to, że ENGEL v-duo jest idealny do produkcji wysokopre- 
cyzyjnych detali, które jednocześnie mają duże gabaryty i niewielką wagę.

Dopasowanie do potrzeb, poprzez

 stół przesuwny
 możliwość wykorzystania technologii reaktywnych
 automatyzację procesu

Poprawiona ergonomia

 łatwy dostęp do urządzenia
 bezpieczeństwo operatora

ENGEL v-duo, zalety
Wyjątkowo mała zajmowana powierzchnia, to efekt kompaktowej konstrukcji urządzenia. 
Urządzenie ma stosunkowo niską wagę i wysokość.  
Wyjątkowa wydajność energetyczna,  już w wersji standardowej.

wielkogabarytowych detali kompozytowych.
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Maszyna o maksymalnej szybkości 

Wszystkie podzespoły maszyn z serii ENGEL speed zostały zaprojektowane z myślą o maksy-
malnych prędkościach, dużej dynamice procesu i stałej pracy na najwyższych obrotach. ENGEL 
speed jest właściwym rozwiązaniem dla producentów z branży opakowaniowej.

ENGEL e-speed w perfekcyjny sposób łączy wysoką wydajność w pełni elektrycznych wtryska-
rek z serii ENGEL e-motion i ENGEL e-cap, z cechami charakterystycznymi dla serii ENGEL speed:  
kombinacją najwyższych prędkości wtrysku i maksymalną wydajnością energetyczną.

Krótkie czasy cyklu, zostały osiągnięte dzięki

  niezwykle krótkim czasom suchego cyklu 
  wysokiej prędkości wtrysku (aż do 1000 mm/s)
  ruchom równoległym

Serwoelektryczny napęd ślimaka umożliwia

  poprawę sprawności energetycznej i wysoką wydajność dozowania

Absolutna czystość i trwałość dzięki

 hermetycznemu kolanowemu układowi zamykania
 liniowym prowadnicom płyty ruchomej

ENGEL e-speed, zalety
Najszybsze maszyny w ofercie ENGEL. Seria została stworzona z myślą o wysokoseryjnej 
produkcji przy jednoczesnej maksymalnej wydajności.

i maksymalnej wydajności.
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Pozioma powierzchnia podziału formy gwarantuje 

 łatwe i precyzyjne umieszczanie i pozycjonowanie zaprasek w gniazdach

Łatwy dostęp dzięki

  zabezpieczeniu obszaru formy kurtyną świetlną

Dostępna w trzech wersjach

  obrotowej (stół obrotowy)
  pojedynczej (stała płyta mocowania formy niżej)
  przesuwnej (stół przesuwny)

Precyzyjny obtrysk zaprasek.

Dzięki pionowej jednostce zamykania, maszyny z serii ENGEL insert są idealnym rozwiązaniem 
do obtrysku detali. Zależnie od indywidualnych potrzeb, maszyna ENGEL insert może być wy-
posażona w pionową lub poziomą jednostkę wtryskową.

ENGEL e-insert jest najlepszym wyborem w przypadku produkcji detali, które muszą spełniać 
najwyższe standardy precyzji. W wersji standardowej, wtryskarka jest wyposażona w serwoelek-
tryczną jednostkę wtryskową i innowacyjny napęd hydrauliczny ENGEL ecodrive.

ENGEL insert, zalety
Niewielki obrys maszyny

  platforma dla operatora nie jest już konieczna - wysokość robocza została ergonomicznie  
 zoptymalizowana
  kompaktowa konstrukcja dzięki zastosowaniu pionowej jednostki wtryskowej
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Elastomery nadają się idealnie do różnorodnych zadań specjalnych: uszczelniają, tłumią drgania 
i hałas, stanowią ochronę połączeń przegubowych, są również wyjątkowo odporne na krańcowe 
temperatury.
Seria maszyn ENGEL elast to maszyny i technologie automatyzacji, zaprojektowane specjalnie  
z myślą o przetwórstwie elastomerów. ENGEL elast daje pewność, że proces produkcyjny będzie 
niezwykle wydajny i stabilny.

Jednorodna masa dzięki

 użyciu agregatów wtryskowych FIFO lub agregatów ślimakowych do pasków gumy lub 
 stałego silikonu

Bardzo krótkie czasy cyklu dzięki

 specjalnie zaprojektowanym ruchom urządzenia

Najwyższa sztywność płyt umożliwia

 spełnienie standardów najwyższej jakości przy przetwórstwie elastomerów 

ENGEL elast, zalety

ENGEL oferuje rozwiązania stworzone dla aplikacji elastomerowych każdego typu.
Mogą być stosowane zarówno w pionowych jak i w poziomych wtryskarkach.

Idealnie dopasowana do Twoich potrzeb 
wtryskarka do elastomerów.
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Maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii: Maszyna e-cap jest w pełni elektrycz-
ną wysokowydajną wtryskarką umożliwiającą efektywną produkcję zamknięć. Dzięki minimalnym 
czasom cykli, najwyższej produktywności oraz maksymalnemu współczynnikowi dobrych detali 
umożliwia produkcję w bezkonkurencyjnie optymalnych warunkach.

Maksymalne osiągi

  połączenie wydajnej jednostki wtryskowej ze zwiększoną  
siłą wyrzutnika i wzmocnionym napędem układu zamykania

 opracowane specjalnie do produkcji zamknięć. 

Czyste prowadzenie płyty bez tarć

 stabilne prowadnice liniowe
 bez potrzeby stosowania środków smarujących w obszarze formy

Stałe smarowanie

 nieustanne smarowanie śruby napędowej w kąpieli olejowej
 nie jest wymagane odrębne chłodzenie oleju
 długa żywotność i równocześnie niższe koszty

ENGEL e-cap, zalety

Połączenie wydajnej jednostki wtryskowej i zwiększonej  
siły wyrzutnika do produkcji zamknięć.

W pełni elektryczna wtryskarka
do produkcji zamknięć.
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Na wtryskarce flexseal na najmniejszej powierzchni można produkować wszystkie rodzaje płaskich 
uszczelek i o-ringów. Ta maszyna nadaje się do wszystkich mieszanek gum i gwarantuje nieza-
wodne i wydajne przetwarzanie.

Otwarta konstrukcja

  optymalny dostęp do podajnika surowca i agregatu wtryskowego

Wysoka precyzja

  doskonałe wyniki przy wszystkich popularnych elastomerach  
(guma, silikon stały, LSR i TPE)

Efektywny energetycznie napęd hydrauliczny

 ENGEL ecodrive
  z uwagi na dłuższy czas nagrzewania szczególnie opłaca  

się przy produkcji o-ringów i płaskich uszczelek 

ENGEL flexseal, zalety

Maszyna flexseal jest standardowo wyposażona w wydajny energetycznie napęd 
hydrauliczny ENGEL ecodrive. Z uwagi na dłuższy czas nagrzewania szczególnie 
opłaca się to przy produkcji o-ringów i płaskich uszczelek.

Kompaktowa maszyna hydrauliczna 
do produkcji o-ringów i płaskich uszczelek.
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2 Automatyzacja
Firma ENGEL jest światowym liderem w branży wtryskarek. Ponadto: Numer 1 za sprawą ponad 25.000 zainstalowanych rozwiązań automatyzacyjnych na całym 
świecie. Posiadamy filie dystrybucyjne i globalną sieć usług serwisowych, a kwestią automatyzacji w firmie ENGEL zajmują się wyłącznie doświadczeni specjaliści. Nasze 
ośrodki kompetencji zapewniają spójną, specjalistyczną wiedzę na temat posiada- nych technologii, certyfikat CE oraz efektywną inżynierię w aspekcie całego projektu.
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Więcej, niż suma wszystkich komponentów.
Tam, gdzie takie rozwiązanie jest pożądane, można nie tylko łączyć produkty firmy ENGEL ze 
sobą, ale również w sposób płynny włączać je do układu sterowania maszyny. 
Integracja pojedynczych komponentów na poziomie mechaniki i techniki sterowania pozwala 
uzyskiwać najbardziej kompaktowe rozwiązania, których funkcje związane z wydajnością i ła-
twością obsługi zawsze są dostosowane w sposób optymalny. 

ENGEL automation bonus
	Obszerne portfolio produktów 
	Kompetencje w zakresie automatyzacji o zasięgu globalnym
	Optymalnie dostosowane do siebie produkty
 Ponad 40-letnie doświadczenie w inżynierii projektów
	Pełna integracja sterowania komponentów firmy ENGEL

ENGEL automation
Efektywność, która działa.

Robot Technika systemów 
chwytakowych

Technika bezpieczeństwa 
instalacji

Szkolenie i serwis

Technika taśmociągowa

Technika obróbki Technika sensorowa Technika sterowania

Odpowiednio dostosowane rozwiązania ze świata ENGEL automation! Dla każdego 
produktu, do maszyn wszystkich producentów, we wszystkich branżach. Kompeten-
cja w dziedzinie automatyzacji na wszystkich poziomach. Dla zapewnienia najwyższej jakości 
części, stabilności procesów i ogółem większej produktywności. Dopasowane rozwiązanie z 
jednego źródła: Od wtryskarek wyposażonych w proste modele robotów do obsługi, chwytaków, 
przenośników taśmowych i zabezpieczeń CE aż po indywidualne, gotowe rozwiązania projekto-
we z obszernym zakresem czynności obejmujących nakładanie, obróbkę, kontrolę i odkładanie.
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3 Technologia plastyfikacji
Porozmawiajmy o jednostce plastyfikującej wtryskarki. Ma ona kluczowe znaczenie. Definiuje bowiem zarówno jakość detali, jak i wydajność współczesnych wtryskarek. 
Jednostka plasyfikująca określa możliwą osiągalną jakość stopu, powtarzalność parametrów procesu, a przede wszystkim: żywotność podzespołów maszyny oraz jej 
wydajność kosztową.
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Perfekcyjne dopasowanie 

Poszczególne elementy: ślimak plastyfikujący, zawór zwrotny, cylinder masy, zostały w maszynach ENGEL optymalnie 
do siebie dobrane. Pogrupowane w pakiety, odpowiadają szeroko pojętym potrzebom rynkowym. Poczynając od cien-
kościennych detali ze standardowych tworzyw wytwarzanych w ekstremalnie krótkim czasie, a kończąc na podatnych 
na korozje czy też ścieralnych, agresywnych tworzywach sztucznych.

Rozwiązania technologii plastyfikacji: klasy  materiałowe

	 podstawowa: dla tworzyw termoplastycznych niewzmocnionych, o niskim poziomie korozyjności

	 zaawansowana: dla tworzyw termoplastycznych wzmocnionych do 30%, o podwyższonej odporności na korozję

	 wysokiej wydajności: w połączeniu z 3-strefowymi ślimakami, dla termoplastów wzmocnionych powyżej 30%,  
 odporne na korozję

Najważniejsza jest geometria

W przypadku wysokich wymagań danego procesu, standardowe geometrie ślimaka mogą okazać się niewystarczają-
ce. ENGEL oferuje szeroki wybór geometrii dostosowanych do indywidualnych aplikacji. Gwarantują one maksymalną 
wydajność procesu plastyfikacji, odpowiednie mieszanie z barwnikiem oraz idealną homogeniczność dozowanego 
tworzywa.

Pakiety technologiczne

ENGEL oferuje także dodatkowe pakiety technologiczne przeznaczone dla odpowiednich klas materiałowych tworzywa 
z myślą o sprostaniu wymaganiom konkretnych technologii procesu produkcyjnego. Pakiety mogą być stosowane m. in.  
do przetwórstwa tworzyw wysoce wrażliwych na ścinanie lub w sytuacji, w której wymagane jest użycie wysokowy-
dajnych ślimaków do intensywnej plastyfikacji, z zachowaniem niezmiennie wysokiej jakości uplastycznionego stopu.

	 pakiet PVC

	 pakiet wysokiej wydajności

	 pakiet wysokiej wydajności do produkcji zakrętek

Jednostka plastyfikująca - serce maszyny.
Technologie plastyfikacji
  w centrum zainteresowań.

Fachowe rozwiązania ENGEL

Wymagania stawiane wobec jednostki plastyfikującej są coraz wyższe. Tworzywa sztuczne o szczególnych właści-
wościach podlegają stałym modyfikacjom tak, aby móc sprostać również nieustannie rosnącym wymaganiom klien-
tów. Nowe rodzaje tworzyw sztucznych muszą być przetwarzane szybko i posiadać najwyższą jakość, by skutecznie 
przyczynić się do wzrostu ogólnej produktywności. Jest to możliwe, jedynie przy zastosowaniu najnowocześniejszych 
wtryskarek. Powyższe czynniki jednoznacznie wskazują na kluczową rolę, jaką pełni jednostka plastyfikująca w całym 
procesie wytwórczym - dzięki niej czas cyklu może być krótszy, a proces płynny i stabilny.

Sukces wynikiem nieustannego rozwoju

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, systemy plastyfikujące muszą być nieprzerwanie rozwijane i ulepsza-
ne - zarówno w zakresie geometrii, jak i rodzaju stosowanych stali i procesów obróbki. Dzięki naszemu bogatemu 
doświadczeniu, kompetencji zawodowej i nowoczesnym laboratoriom badawczym (własne laboratorium materiałowe  
i centrum testów pracy ślimaków plastyfikujących), ENGEL pozostaje niezmiennie liderem inżynierii procesu plastyfikacji.
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4 Technologie
Dla detali o szczególnych właściwościach. Wtryskarki ENGEL oferują pełną gamę sprawdzonych opcji dla aplikacji standardowych. ENGEL oferuje również rozwiązania 
dla wyprasek, które nie mogą być wytwarzane z udziałem standardowych technologii.
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 Ponad 4  000 uruchomionych maszyn wielokomponentowych świadczy o pozycji firmy ENGEL jako jednego  
 z pionierów technologii wtrysku multikomponentowego.

 ENGEL posiada kompleksową ofertę maszyn z wieloma jednostkami wtryskowymi: od najmniejszych i średnich  
 bezkolumnowych, poprzez elektryczne aż do dwupłytowych maszyn dużych i bardzo dużych rozmiarów.

 4 układy jednostek wtryskowych (L, V, H, W) są dostępne w standardzie. Inne konfiguracje są dostępne w ramach  
 indywidualnych zamówień.

 Aż do 6 jednostek wtryskowych sterowanych jednocześnie lub sekwencyjnie.

 Szeroka gama stołów obrotowych napędzanych hydraulicznie bądź elektrycznie. W ofercie stoły o dużych  
 prędkościach obrotowych.

Wtrysk wielokomponentowy to umiejętność łączenia właściwości i możliwości pojedynczych komponentów w jedną, 
idealną całość. Daje to znaczącą przewagę nad pojedynczymi rozwiązaniami. Technologia ENGEL combimelt podąża 
właśnie tą drogą. W miejsce montażu poszczególnych składników następuje łączenie ich w drodze wtrysku. Tak pow-
stają innowacyjne wypraski o różnych kolorach, właściwościach czy funkcjonalności.

Dziesięciolecia doświadczeń
ENGEL proponuje optymalną aplikację i rozwiązanie technologiczne do wytworzenia detalu, który Państwo planują 
wyprodukować. Niezależnie, czy materiały dodawane są sekwencyjnie, czy też wtrysk kilku komponentów odbywa się 
jednocześnie. Nieważne, czy wtrysk obejmuje dwa, trzy lub nawet sześć komponentów. Czy są to mikrodetale, czy de-
tale ciężkiej wagi - oferujemy Państwu technologię i maszyny pozwalające sprostać każdym wyzwaniom produkcyjnym.

ENGEL combimelt
Umiejętność łączenia.

Technologia ENGEL coinjection jest rozwinięciem technologii wielokomponentowej. Do pierwszego materiału (powłoki) 
jest wtryskiwany drugi materiał (rdzeń). Specjalna dysza technologii coinjection za pomocą różnicowania ciśnienia kon-
troluje stosunek ilości pierwszego i drugiego materiału.

Powyższa metoda pozwala na obniżkę kosztów, umożliwia bowiem wykorzystanie tańszego materiału np. regranulatu 
jako rdzenia detalu. Istnieje także możliwość poprawy jakości wypraski poprzez umieszczenie rdzenia wzmocnionego 
włóknem w powłoce bez takiego dodatku. Zastosowanie w rdzeniu materiałów zwiększających swoją objętość, po-
zwala uniknąć zapadnięć na powierzchni wypraski. W tym przypadku może wystąpić także pozytywny efekt uboczny, 
jakim jest niższa wymagana siła zwarcia.

W branży opakowaniowej technologia coinjection jest stosowana przy wtrysku z barierą. Podczas przetwórstwa polio-
lefin, materiał barierowy np. folia EVOH, jest stosowany jako warstwa rdzeniowa.

Innym szczególnym zastosowaniem technologii coinjection jest wtrysk interwałowy, stosowany aby uzyskać powierz- 
chnię wypraski przypominającą marmur. Dzięki powtarzalnym zmianom między dwoma komponentami, podczas pro-
cesu wtrysku, uzyskiwany jest powtarzalny efekt powierzchni "marmuru" dla detali o złożonych profilach i "tygrysich 
pasków" - dla prostych wyprasek. 

ENGEL coinjection
Niższe koszty i wyższa jakość.
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Oferta maszyn ENGEL LIM jest idealnie dopasowana do zróżnicowanych aplikacji LSR. Znajdują się w niej systemy do 
produkcji detali różnych rodzajów - od mikrowyprasek przez aplikacje wielokomponentowe (połączenia termoplastów  
i LSR), aż po detale o dużej masie (np. izolatory wysokiego napięcia). Wszystkie oferowane systemy są dostępne  
w szerokiej gamie kombinacji i konfiguracji.

Najlepszy wybór do aplikacji LSR.
ENGEL LIM

Jednostka wtryskowa LIM

  dostępna z jednostką wtryskową wyposażoną w ślimak lub jednostką tłokową

Duży wybór

 pomp dozujących

Zintegrowana kontrola nad

 pompą dozującą
 komponentami/systemami do wyformowania detali

Krystalicznie przejrzyste, detale o dużej powierzchni, posiadają w przeciwieństwie do szkła krzemowego wiele zalet. 
Są lżejsze, dają większą swobodę projektowania i mogą być łączone z innymi materiałami, jednocześnie zachowując i 
rozwijając poszczególne funkcjonalności. Inteligentna technologia ENGEL glazemelt, pozwala na efektywną produkcję 
wielokomponentowych i wielkopowierzchniowych detali o wysokich własnościach optycznych zachowując niski sto-
pień naprężeń. 

Rozłożenie detali w piętrowych formach oszczędza siłę zwarcia, a jednocześnie umożliwia produkowanie detali o jak 
największych powierzchniach. Technologia ta nie ogranicza się wyłącznie do detali całkowicie przezroczystych, może 
być również stosowana dla dowolnych detali wielokomponentowych o dużych powierzchniach.
 
Z myślą o technologii glazemelt ENGEL oferuje swoim klientom specjalnie dedykowany ślimak o zoptymalizowanej 
geometrii.

ENGEL glazemelt
Wtrysk złożony detali 

o dużych powierzchniach.
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ENGEL oferuje maszyny z optymalnym wyposażeniem, dostosowanym do Państwa indywidu-
alnych potrzeb:

 Maksymalna powtarzalność parametrów i optymalna dynamika – nowe możliwości dla wtrysku z doprasowaniem  
 o regulowanej prędkości i sile doprasowania, przy zastosowaniu całkowicie elektrycznych maszyn serii ENGEL  
 e-motion.

 Możliwość aktywnej regulacji równoległości jednostki zamykania w dwupłytowych wtryskarkach ENGEL duo -  
 optymalne formowanie detali w produkcji dużych elementów, także w przypadku asymetrycznego punktu wtrysku.

 Poszczególne pakiety wyposażenia umożliwiają projektowanie najbardziej wydajnych i ekonomicznych rozwiązań  
 produkcyjnych.

Sprawdzony i niezawodny proces formowania wtryskowego połączony z doprasowaniem. Ta technologia w poszcze-
gólnych zastosowaniach ma nieograniczony potencjał. Przy produkcji detali o dużych powierzchniach najważniejsza 
jest dystrybucja masy uplastycznionej, przy jednoczesnym zachowaniu małej siły zwarcia. Technologia coinmelt spraw-
dza się w przypadku produkcji grubościennych wyprasek dzięki temu, iż zapewnia homogeniczność ciśnienia we-
wnątrz gniazda formującego. Zastosowanie technologii może być różnorodne: począwszy od szyb samochodowych, 
poprzez soczewki optyczne, kończąc na produkcji mikroprecyzyjnych wyrobów na potrzeby analiz medycznych (mikro-
labolatoria, tzw.: lab-on-a-chip).

ENGEL coinmelt
Zalety, które robią wrażenie.

Kombinacja procesu wtryskiwania z wariotermicznym termostatowaniem form umożliwia produkcję detali z powierzch-
nią o wysokiej jakości. Nazwa variotherm opisuje sposób działania, a mianowicie chłodzenie jednostki wtryskowej nie 
ze stałą, ale cyklicznie zmieniającą się temperaturą powierzchni formy. Proces wariotermiczny stanowi kombinację 
cyklicznego nagrzewania i chłodzenia.

Celem tej strategii jest przeprowadzenie w krótkim czasie ścianek formy w trakcie napełniania przez temperaturę 
zeszklenia/temperaturę topnienia krystalitów, aby nie schładzać warstwy zewnętrznej natychmiast i tym samym 
umożliwić z jednej strony „regenerację“ wad powierzchni, takich jaki smugi płynięcia lub ślady niespawów, z drugiej 
zaś formowanie bardzo precyzyjnych struktur powierzchni, np. nanostruktur na soczewki optyczne. Mimo że zasada 
cyklicznego ogrzewania i chłodzenia jest identyczna dla wszystkich aplikacji, metody są wszechstronne – przede 
wszystkim dla cyklicznego nagrzewania.

variomelt
Zoptymalizowane powierzchnie 
 dzięki miejscowo zróżnicowanej temperaturze.
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ENGEL foammelt stworzono z myślą o produkcji wyprasek technicznych o zredukowanej masie, wysokim stopniu 
precyzji, minimalnej kurczliwości i jednocześnie dużej stabilności wymiarowej i kształtowej. Gaz (azot lub dwutlenek 
węgla) jest dozowany do jednostki plastyfikującej wtryskarki. Tam, na skutek panującego ciśnienia, zostaje on całko-
wicie rozpuszczony w uplastycznionej masie i utrzymywany przez stałe ciśnienie w fazie jednorodnej mieszaniny gazu 
i tworzywa.

Proces spieniania następuje dopiero po wtryśnięciu masy do gniazda formy, gaz zostaje uwolniony, a ciśnienie spie-
niania zastępuje ciśnienie docisku w sposób bardziej jednorodny, przez co naprężenia wewnętrzne są zredukowane, 
a skurcz detalu bardziej homogeniczny. Wypraska ma stałą powierzchnię zewnętrzną i mikrokomórkową strukturę 
piankową wewnątrz. Ewentualne zapady są wyeliminowane, gęstość detalu redukowana, a przez to także jego waga.

Po zakończeniu procesu wtrysku można wykonać dodatkową operację. Po osiągnięciu pożądanej grubości ścian-
ki wypraski, monitorowane gniazdo formy może zostać otwarte, a proces negatywnego doprasowania, który wów-
czas nastąpi, pozwoli na zmianę struktury piankowej poprzez przejście na kolejny etap kształtowania się tej struktury.  
W rezultacie otrzymujemy detal, o strukturze zdecydowanie bardziej jednorodnej, jeśli chodzi o rozdystrybuowanie 
mikrostruktur. 

ENGEL foammelt zalicza się do wtrysku niskociśnieniowego, co pozwala na zastosowanie wtryskarki o zdecydowanie 
mniejszej sile zwarcia, niż w przypadku standardowego procesu.

ENGEL foammelt
Precyzyjne, lekkie detale, wykonane z tworzywa spienionego. 

Podnosimy wartość detalu, podnosząc jego walory estetyczne.
Nie ma znaczenia czy powierzchnia ma wykończenie: "technicznie zimne”, czy "delikatnie romantyczne", a może "szla-
chetnie stylowe". Gama wzorów folii dekoracyjnych jest nieograniczona. Folia dekoracyjna podnosi walory estetyczne 
przedmiotów codziennego użytku. Są powierzchnie imitujące strukturę drewnianą, aluminium czy włókna węglowego, 
które pozwalają na bardzo indywidualną aranżację wnętrz, np.: samochodu. Folie z graficznym nadrukiem podniosą  
estetykę sprzętu sportowego, telefonów komórkowych, mebli, akcesoriów biurowych, dóbr luksusowych, ale również 
zwykłych opakowań.

Wartość detalu wzrośnie, jeśli zintegrujemy funkcje dodatkowe.
Poza dekoracją powierzchni, folia pozwala na integrowanie funkcji dodatkowych w gotowym produkcie, jak na przykład 
w tzw. „biernych transponderach”, które w postaci etykiet zostają zatryśnięte w ściance pojemnika magazynowego. 
Umożliwia to automatyczną, bezdotykową identyfikację wyrobów. Typowe zastosowania dla technologii RFID (iden-
tyfikacja częstotliwości radiowej), to: palety, pojemniki do transportu lub implanty. Technologia pojemnościowa jest 
również wykorzystywana w nowoczesnych foliach dotykowych, których używamy do pomiaru masy, pozycjonowania 
lub identyfikacji obiektów, a także jako przełączników elektrycznych (tzw.: inteligentne tworzywa).

ENGEL foilmelt
Zastosowanie folii pozwala na indywidualizację 
 powierzchni i inteligentne funkcje dodatkowe.

 powierzchnie z efektami specjalnymi (metaliczne, aluminiowe, wielobarwnie zmienne, hologramy)

 pełna swoboda aranżacji i możliwość szybkiej zmiany wzoru

 bezpośrednia produkcja, bez etapu obróbki wykończeniowej

 integracja dodatkowych funkcji

 trwałość połączenia, w porównaniu do folii przylepnych
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Popyt na elementy dekoracyjne w przemyśle motoryzacyjnym stale rośnie. Elementy te służą nie tylko zwiększeniu 
estetyki wnętrza pojazdu. Zapobiegają rozwarstwianiu się poszczególnych elementów i przyczyniają się do wytłumienia 
hałasów. Bez względu na to, czy mówimy o wykładzinach słupków, wykładzinach drzwi, tylnych półkach samochodo-
wych czy wykładzinach bagażnika – inteligentna technologia ENGEL tecomelt, to rozwiązanie podnoszące poziom es-
tetyki wykonania, niezwykle wydajne i pozwalające na optymalizację kosztów. Technologia tecomelt umożliwia łączenie 
tkanin z tworzywami sztucznymi i elementami kompozytowymi, a formowanie takich detali odbywa się w jednym cyklu.  

Szczególne właściwości strukturalne tkanin i folii zanikają w trakcie „standardowego wtrysku”. W technologii tecomelt 
gniazda wtryskowe wypełnić można tworzywem pod minimalnym ciśnieniem, stosując: liczne punkty wtrysku, sterowa-
nie kaskadowe wtrysku lub kombinację standardowego procesu wtrysku z doprasowaniem.

Obudowa doskonała.
Dzięki ENGEL tecomelt.

Oszczędności materiałowe oraz redukcja czasu cyklu to decydujące czynniki ekonomiczne. W przypadku formowa-
nych metodą wtrysku detali o grubych ścianach lub o znacznych rozpiętościach w ich grubości, niemożliwe było 
dotychczas osiągnięcie satysfakcjonujących wyników przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań technologicznych.  
W efekcie wysokiego skurczu pojawiały się w strukturze powierzchniowej detali niepożądane ubytki. Stąd konieczność 
znalezienia bardziej wydajnych ekonomicznie rozwiązań. Odpowiedź to: ENGEL gasmelt oraz ENGEL watermelt.

Precyzyjna struktura powierzchni, mniej surowca.
Zależnie od potrzeb, do gniazda formy doprowadzany jest azot w postaci gazu lub woda pod ciśnieniem. Technologia 
ta pozwala na oszczędność materiału, redukcję grubości ścian, podnosząc jednocześnie precyzję odwzorowanych 
powierzchni wypraski.

Obszar potencjalnych zastosowań z gazem jako nośnikiem ciśnienia, jest bardzo szeroki. Niewielkie pęcherzyki gazu 
przy miejscowej koncentracji tworzywa lub całkowicie puste kanały we wnętrzu wypraski. Wykorzystanie wody jako noś- 
nika ciśnienia daje pełną swobodę tworzenia dowolnych, trójwymiarowych kształtów rur, niemożliwych do osiągnięcia 
w przypadku standardowych technologii.

ENGEL gasmelt / watermelt

Ciśnienie wody formuje kompletne struktury rur. 

Sprężony gaz wypełnia puste przestrzenie 
   i zapobiega kurczliwości.
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Odporne na zarysowania, wysokiej jakości powierzchnie z efektem 3D, robią wizualnie imponujące wrażenie. Innowa-
cyjna technologia ENGEL clearmelt umożliwia produkcję elementów dekoracyjnych o takich właściwościach w sposób 
oszczędny z punktu widzenia ekonomiki produkcji, jak i czasu trwania samego procesu. Termoplastyczny nośnik jest 
obtryskiwany przezroczystym poliuretanem przy wspraciu technologii znanej z wtrysków wielokomponentowych, jak: 
stół przesuwny, czy płyta obrotowa.

ENGEL clearmelt. Technologia oblana korzyściami
W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych metod wtrysku termoplastów, technologia ENGEL clearmelt pozwala 
na osiągnięcie właściwego poziomu odporności na zarysowania oraz efekt 3D, nawet w przypadku cienkiej warstwy 
powlekającej. W powszechnie stosowanych systemach powlekania, efekt o porównywalnej jakości można osiągnąć 
jedynie stosując czasochłonne i kosztowne metody procesu wielokrotnego nakładania kolejnych powłok. Niestety, 
najczęstszym efektem ubocznym takiej technologii jest wysoki procent braków, a tym samym znaczny wzrost kosztów, 
wynikający z wieloetapowości tych tradycyjnych procesów. 

ENGEL clearmelt gwarantuje imponujące efekty wizualnie, zwłaszcza w przypadku detali dekoracyjnych. Powstają one 
poprzez dotryskiwanie tworzywa do folii, która jest strukturą nośną; dzieje się tak w przypadku np. paneli wewnętrznych 
samochodów, co podnosi ich walory estetyczne. Technologia ENGEL clearmelt, w przyszłości będzie wykorzystywana 
do produkcji wszelkiego rodzaju przełączników, gwarantuje bowiem wysoką funkcjonalność użytkowania takich nośni-
ków. Są one obtryśnięte razem z układem scalonym i mimo bardzo cienkiej warstwy PUR, są bezpieczne w użytkowa-
niu i proste w montażu. 

ENGEL clearmelt
PURytańska jakość. Efekt 3D. Bez cienia zarysowań. 

Detale optyczne formowane wtryskiem, podlegają najbardziej surowym kryteriom jakościowym. Zwłaszcza w odnie-
sieniu do takich aspektów, jak: powtarzalność konturów detalu, naprężenia wewnętrzne, przejrzystość, czy ekonomika 
kosztowa. Spełnienie tych wymagań można osiągnąć dzięki procesowi delikatnej plastyfikacji, optymalizując warunki 
zamykania zaworu zwrotnego i precyzyjnie sterując procesem.  

Doskonała jakość detalu i oszczędność nie wykluczają się wzajemnie. ENGEL optimelt jest tego najlepszym dowodem. 
Łączenie procesu wtrysku ze specjalistyczną technologią daje doskonałe rezultaty, tak jak w przypadku bardzo wyma-
gających produkcyjnie elementów optycznych do odtwarzania obrazów optyki oświetleniowej. 

ENGEL optimelt
Idealna precyzja.

 wtrysk z doprasowaniem umożliwia produkcję elementów o małych naprężeniach wewnętrznych

 we wtrysku wielowarstwowym produkty powstają z dotryskiwanych warstw tego samego tworzywa, osiągamy tu  
 wysoki stopień powtarzalności kształtu i skracamy czas cyklu

 wariotermiczne termostatowanie form wtryskowych znajduje zastosowanie w przypadku delikatnych struktur  
 o wysokim stopniu powtarzalności konturowej.
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Rewolucja w produkcji detali o małej wadze. Nowa 
technologia ENGEL organomelt zamiast warstw stali 
i aluminium stosuje materiał lekki i cienki, ale przede 
wszystkim solidny - kompozyty termoplastyczne.

Technologia ENGEL organomelt polega na formowa-
niu termicznym półproduktu z kompozytów z różnych 
włókien, a następnie obtrysk do uzyskania gotowego 
wyrobu. Powstałe w ten sposób wypraski imponują 
sztywnością i cechami mechanicznymi. Kolejną zaletą 
technologii ENGEL organomelt jest jej wydajność eko-
nomiczna. Wysoce zintegrowane i zautomatyzowane 
procesy pozwalają na produkcję gotowych części 
niewielkim kosztem i przy zużyciu niewielkich ilości su-
rowca. Wiele etapów produkcji detalu, przede wszys-
tkim związanych z montażem, może zostać pominię-
tych.

Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie  
w branży motoryzacyjnej. Innowacyjne konstrukcje  
o lekkiej wadze mają również wiele innych zastosowań 
- przykładem mogą być obudowy urządzeń elektro- 
nicznych, o minimalnej grubości ścianki.

Zastosowania technologii ENGEL organomelt są 
warunkowane tylko i wyłącznie Państwa pomysło- 
wością i potrzebami. Wybór najlepszego materiału 

kompozytowego do konkretnej aplikacji, to tylko jedna 
z wielu zalet tego rozwiązania. Pełen potencjał tech-
nologii kompozytów ujawnia się dopiero w momencie 
wyboru optymalnej kombinacji procesów i systemów.  
Z myślą o tej technologii ENGEL otworzył centrum tech-
nologiczne zajmujące się badaniami nad lekkimi kom-
pozytami. We współpracy z partnerami biznesowymi 
i instytutami badawczymi ENGEL dostarcza klientom 
indywidualnie dostosowane rozwiązania z zakresu pro-
cesu nagrzewania kompozytu, plastyfikacji i kombinacji 
różnych technik produkcji.

ENGEL organomelt. Wzmocnienie lekkich konstrukcji. 

ENGEL przyjął za swój cel, szczególnie w obszarze kompozytów do lekkich konstrukcji, szukanie nowych rozwiązań   
i stały rozwój.  Jako innowacyjny partner ENGEL oferuje w tym obszarze następujące technologie: organomelt (patrz 
strona 54), HP-RTM, in situ. 

Aby sprostać specyficznym wymogom w branży lekkich konstrukcji i jej procesów ENGEL skonstruował maszynę v-duo, 
przeznaczoną specjalnie do obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem. Aby zoptymalizować sekwencję 
procesów, opracowano dla technologii organomelt specjalny piec na podczerwień. Tak więc ENGEL jest już od dawna 
pionierem w dziedzinie technologii kompozytów wzmacnianych włóknami i oferuje kompletne rozwiązania z jednej ręki.

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem
Innowacyjne technologie kompozytów z włóknami.

Kompozyty | przegląd technologii
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5 ENGEL services
Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych nieustannie stawia nowe wyzwania przed naszymi klientami i naszymi maszynami. Przez cały okres ich użytkowania. Chcemy wspierać 
Państwa oferując nasz program serwisowy. Jest to wsparcie globalne, dostępne zawsze w postaci narzędzi doposażenia i optymalizacji oraz wszechstronnych i 
fachowych programów szkoleniowych.

56_Portfolio
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ENGEL services
zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni

560 najlepiej wyposażonych techników serwisu

55 pracowników Hotline'u

9 zakładów produkcyjnych

29 oddziałów

60 przedstawicielstw

Wasze cele – nasze wyzwania

Różnorodność usług ENGEL daje Państwu gwarancję konkurencyjności produkcji – 
tak, aby wtryskarki były zawsze w idealnym stanie i w pełni dostępne. Niezależnie 
od tego, czy w danej jednostce produkcyjnej działa pojedyncza wtryskarka, czy wdrożono 
kompleksowe zintegrowane rozwiązanie systemowe. ENGEL umożliwia Państwu korzystanie przez 
cały czas ze wszystkich rozwiązań optymalizacyjnych, co w dłuższej perspektywie czasu, pozwala 
maksymalnie wykorzystać gniazdo produkcyjne. Dodatkowo oferujemy profesjonalne szkolenia dla 
operatorów wtryskarek, a także błyskawiczną dostawę i profesjonalny montaż części zamiennych 
na całym świecie. Różnorodna oferta umów serwisowych gwarantuje Państwu najwyższy poziom 
dostępności wtryskarki. Naszym celem jest: optymalna wydajność parku maszynowego ENGEL. 

Pomoc techniczna – służymy wsparciem na miejscu

  brak kosztów przestojów

  serwis techniczny dostępny przez całą dobę na całym świecie

  fachowa pomoc ze strony zespołu serwisowego ENGEL

  dla wszystkich wtryskarek ENGEL niezależnie od wieku

  dla wszystkich technologii ENGEL i wersji sterowników

Upgrade – zainstaluj wartość dodaną

  dla wszystkich wtryskarek ENGEL

  profesjonalne rozwiązania modernizujące

  funkcje uzupełniające i optymalizujące

  możliwość wykorzystania wtryskarek do całkowicie nowych zastosowań

  możliwość zwiększenia rentowności wtryskarek

Know-how – podnieś swoje kompetencje

  wszechstronne podnoszenie kwalifikacji poprzez przekazywanie wiedzy specjalistycznej

  optymalne wykorzystanie potencjału wtryskarek

  indywidualne seminaria i programy szkoleniowe dla Państwa i waszych współpracowników

  imprezy uwzględniające specyfikę tematyki branżowej

  wydajny, zorientowany na cel, bliski praktyce sposób informowania, uczenia i szkolenia

   bezpośrednio u Państwa w zakładzie lub w jednym z 

centrów szkoleniowych ENGEL, działających na całym świecie.
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ENGEL POLSKA Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 50 B | 03-289 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 510 3801 | Fax +48 22 510 3901 | sales.pl@engel.at | www.engelglobal.com

Zawarte w niniejszej broszurze informacje, właściwości produktów i rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny (poglądowy) i nie są wiążące. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian 
technicznych, istnieje również możliwość wystąpienia błędów w druku i w pisowni. Przedruk – również we fragmentach – wymaga wyraźnej zgody ENGEL AUSTRIA GmbH.


