
připravený ke startu s vyšší flexibilitou a efektivitou
victory 



Užívejte si svobody zvládat všechny požadavky
Bezsloupkový ENGEL victory je mezi vstřikovacími stroji osvědčený všestranný talent. Jeho flexibilní 
stavebnicový systém je perfektně vhodný pro výrobu nejrůznějších technických a silnostěnných 
dílů v nejvyšší kvalitě. A více než 25 lety prověřená inovativní bezsloupková technologie vám 
umožní použít i u velkých forem poměrně malý vstřikovací stroj. Takže investujete pouze do 
skutečně potřebné uzavírací síly a máte větší manévrovací prostor pro nové nápady.

Menší nároky na výrobní plochu a nižší
investiční náklady zejména u:

 � forem s několika dutinami
 � neceloplošných vstřiků
 � aplikací ENGEL foammelt
 � vícekomponentních aplikací

25 let bez sloupků

70 000 strojů na trhu
10 000 spokojených zákazníků

Strojní systém s volným prostorem
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ENGEL victory více místa pro vaši výrobu

ENGEL victory je optimální základní stroj pro univerzální použití a nejrůznější technologie. Přívlastek 
„bezsloupkový“ nabízí přednosti právě tam, kde by to mnozí nečekali. Excelentní paralelita desek za-
jišťuje rovnoměrné rozdělení uzavírací síly a optimální ochranu formy. Tak je i u aplikací s několika du-
tinami zaručena konstantní kvalita dílů. ENGEL victory navíc také přesvědčí zvláště nízkou spotřebou 
energie díky efektivnímu pohonu. Toto šetří nejen životní prostředí, ale především i váš rozpočet.

CC300

 � ergonomický design

 � možnost individuální konfigurace

 � moderní ovládací logika

Automatizace

 � bezbariérový přístup

 � menší zástavbová plocha

 � i pro nižší výšku haly

ENGEL ecodrive 
(standardní / volitelný 
v závislosti na typu stroje)

 � nízká spotřeba energie

 � „žádné“ chlazení oleje

Uzavírací jednotka

 � inovativní bezsloupkové provedení

 � více prostoru a flexibility pro formy

 � snadná a prostorově úsporná integrace robota

 � skvělá ergonomie obsluhy

 � rychlá a snadná výměna formy

 � perfektní paralelita desek

 � rovnoměrné rozdělení uzavírací síly

 � vysoká energetická efektivita

 � nízké náklady na údržbu 

Vstřikovací jednotka

 � krátké provedení

 � precizní vstřikovací proces

 � vysoký plastifikační výkon

 �  rozsáhlý výběr  

plastifikačních jednotek
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Přednosti strojů ENGEL victory

velkorysý prostor pro formu
Přednosti bezbariérové oblasti formy se projevují speciálně u velkých forem nebo objemných tahačů 
jader: velkoryse dimenzované upínací desky lze využít až po jejich okraj a často i za ně.

excelentní energetická efektivita
Velmi nízké tření, systém uzamčení tlaku „Lock-In“ a systém pohonu ENGEL ecodrive umožňuje při 
výrobě technických dílů energetickou efektivitu na úrovni plně elektrických strojů.

vynikající využitelnost stroje
Vyšší produktivita díky krátkým přípravných časům: bezsloupkový princip umožňuje u ENGEL victory 
rychlou výměnu i velkých objemných forem. A díky robustní konstrukci s nízkým třením zůstávají 
nároky na údržbu stroje velice nízké.

ideální pro automatizaci
Snadný způsob integrace: profitujte z rychlého vyjímání dílů, malé zástavbové plochy a nízké výšky 
zařízení díky horizontálnímu přístupu do prostoru formy.

optimální ochrana formy
Centrální ohýbací prvek Flex-Link umožňuje, aby pohyblivá upínací deska během nárůstu uzavírací 
síly přesně sledovala formu: deska se přitom vyzdvihne z vodicích patek, automaticky se přizpůsobí 
momentální paralelitě formy a přitom rovnoměrně rozdělí uzavírací sílu po celém průřezu formy. Výs-
ledek: předchází se vzniku jakýchkoli příčných sil a zvyšuje se životnost formy.

konstantní kvalita dílů
Hydraulické vstřikovací jednotky ENGEL mají vynikající regulaci vstřikovacího procesu. Systém vstři-
kovacích pístů v sériové výbavě reaguje mimořádně rychle a citlivě na každou změnu regulačních 
veličin. Kromě toho patentované Force-Divider se starají o optimální rozdělení uzavírací síly a tím 
rovnoměrnou komprimaci formy v celém průřezu. Bez ohledu na to, zda jsou díly vstřikovány upro-
střed nebo v okrajových oblastech formy: ENGEL victory se vždy postará o konstantní kvalitu dílů 
zejména při vysokém počtu dutin.

perfektně vhodný pro čisté prostory
Bezsloupkový prostor formy snižuje víření vzduchu. A pohony s nízkými emisemi bez ventilátorů 
(ENGEL ecodrive, volitelně) vytváří ideální předpoklady k výrobě vhodné pro čisté prostory.

victory_76_victory



Uzavírací jednotka ENGEL victory

přesný uzávěr formy
Pomocí vysoce citlivého nastavení paralelity desek je každá bezsloupková uzavírací jednotka před 
expedicí přesně seřízena. Tím je zaručena dlouhá životnost stroje a forem. Při vytváření uzavírací síly 
se paralelita desek ENGEL victory automaticky přizpůsobuje paralelitě formy. Tato jedinečná před-
nost je umožněna inovativním systémem Flex-Link.

vysoké hmotnosti forem
Velké hmotnosti forem nejsou pro bezsloupkové uzavírací jednotky žádný problém. Vysoce přesná 
paralelita desek je dostatečně zajištěna předpětím systému Flex-Link a podepřením nástroje masiv- 
ním rámem ve tvaru C. Při použití přídavných vodicích patek k podepření pohyblivé části formy lze 
hmotnost formy zvyšovat téměř bez omezení.

ergonomická obsluha
S bezsloupkovou konstrukcí je práce v prostoru formy jednoduchá a příjemná. Obsluha může vy-
konávat všechny důležité práce jako např. čistit, ostřikovat apod., aniž by se musela vyhýbat sloup-
kům. A to ze všech požadovaných úhlů pohledu.

menší stroje
Díky menší velikosti stroje lze na stejné tovární ploše vyrobit až o 10 % více dílů: díky velké volné 
oblasti formy je možné v ENGEL victory použít podstatně menší maximální uzavírací sílu, než je 
obvykle nutné vzhledem k velikosti formy u strojů se sloupky. Jasná výhoda zvláště u aplikací 
s několika dutinami pro technické díly, neboť zde potřebná uzavírací síla je zpravidla ve velmi malém 
poměru k velikosti formy. Bonus navíc: malé rozměry stroje znamenají více místa pro periférie nebo 
další výrobní jednotky.

vynikající energetická efektivita
Jestliže jde o to, vyrábět a současně šetřit zdroje, poskytuje „bezsloupkový“ princip jasné výho-
dy: především přesné vodicí kolejnice uložené na kuličkách, absence tření na sloupech a sys-
tém uzamčení tlaku „Lock-In“ zvyšují rozhodujícím způsobem energetickou účinnost. A s volitelným 
hydraulickým systémem pohonu ENGEL ecodrive docílíte u vašeho stroje ENGEL victory maximální 
úspory energie.

flexibilní

dlouhá životnost

přesné

šetrné pro formu
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optimální podepření hmotnosti formy
Konstrukční zvláštností bezsloupkových vstřiko-
vacích strojů ENGEL je jejich masivní rám. Uzavírací 
jednotka je ideálně podepřena a ani u velmi těžkých 
forem se neprohýbá. Díky volitelně přídavným vo-
dicím patkám pro pohyblivou část formy lze hmot-
nost formy zvyšovat téměř neomezeně.

exaktní paralelita desek
Pomocí vysoce citlivého nastavení paralelity 
desek je každá bezsloupková uzavírací jednot-
ka před expedicí přesně nastavena. Tolerance  
ENGEL jsou přitom výrazně nižší než v normě  
EUROMAP. Předepnutím patentovaných Force 
Divider zůstává paralelita desek nezměněna také 
při upnuté formě.

perfektní vedení
pohyblivých upínacích desek
Bez otáčení, bez překlápění: díky tříbodovému 
vedení – dvě přesné vodicí kolejnice a centrální 
vedení uzavíracího pístu – si pohyblivá upínací 
deska zachovává také během otevírání a zavírání 
formy svou vyrovnanou polohu.

optimální ochrana formy
Centrální ohýbací prvky (Flex Links) umožňují, 
aby se paralelita desek přesně uzpůsobila para- 
lelitě formy. Pohyblivá deska se přitom vyzdvih-
ne z vodicích patek. Při perfektně upnuté formě 
tak dochází ke konstantní komprimaci, zamezí se 
všem příčným silám a životnost formy se tak zvýší.

rovnoměrná distribuce uzavírací síly
Nezáleží na tom, zda se dutiny nachází uprostřed 
nebo zcela na okraji upínací desky, na všechny 
působí přesně stejná uzavírací síla. Starají se o to 
patentované tzv. Force Divider, které uzavírací sílu 
rozdělují rovnoměrně po celé upínací ploše. Toto 
zaručuje i u forem s mnoha dutinami konstantně 
vysokou kvalitu dílů.

Rozhodující je správné upnutí!
Bez ohledu na to, zda má stroj sloupky nebo ne: dbejte prosím vždy na to, aby obě části formy 
byly neustále optimálně vyrovnané, neboť toto se může po upnutí změnit, např. v důsledku 
temperování. Jestliže změna zůstane bez povšimnutí, může docházet k posunutí dělicích rovin 
a/nebo ke zvýšenému opotřebení formy.

„Bezsloupkový“ princip – nejlepší podmínky pro vaši formu

dynamika pevné upínací desky
Pevná upínací deska je na rozdíl od jiných kon- 
strukčních typů spojena s rámem nikoli dole, nýbrž 
vzadu. Tímto způsobem symetricky absorbuje vi-
brace stroje a i při zrychlování či brzdění zůstává 
paralelní s pohyblivou deskou.

paralelita formy
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Vstřikovací jednotka ENGEL victory

vynikající řízení vstřikování
Hydraulické vstřikovací jednotky ENGEL se vyznačují vynikajícím řízením vstřikování. Ve srovnání 
s konvenčními vstřikovacími řídicími jednotkami, upínací systém na vstřikovacích pístech, který je 
součástí standardní verze s vysoce citlivými elektronickými regulátory, reaguje extrémně rychle na 
rušivé vlivy a jakékoli změny související s procesem. To zaručuje výrobu vstřikovaných dílů vynikající 
kvality a vysokou přesnost jejich reprodukce. Pro dosažení vysokého stupně konzistence procesů 
i při změnách v podmínkách prostředí nebo v surovinách pomáhá software iQ weight control auto-
maticky rozpoznávat odchylky od cílových hodnot a korigovat je ve stejné dávce (volitelně).

 �  iQ weight control 
Online-regulace procesu pomocí hlaviček. Jako inteligentní alternativa.  
Nový software iQ weight control vyvinutý společností ENGEL automaticky rozpozná kolísání 
viskozity a vyrovná jej ještě ve stejném vstřiku do formy. Výsledek: výrazné zlepšení repro-
dukovatelnosti procesu a hmotnosti součásti. Nebo jinak řečeno: více dobrých dílů, méně 
zmetků a tím vyšší produktivita! 
I když se mění podmínky okolí: kvalita Vašich formovaných dílů zůstává konstantně vysoká. 
Zásah za zásah.

vstřikovací výkon v praxi
Vstřikovací výkon ENGEL victory je dimenzován pro výrobu technických dílů. Při potřebě vyššího 
vstřikovacího výkonu, např. u dílů s velice tenkými stěnami, jej lze zvýšit pomocí volitelných 
hydraulických akumulátorů. Proces vstřikování je přitom řízen servoventily.

plastifikační jednotky pro jakoukoliv aplikaci
Pro konfiguraci plastifikační jednotky, která je specifická pro příslušnou aplikaci, je k dispozici řada 
konfigurací určených konkrétně pro příslušnou aplikaci. Plastifikační jednotka je přitlačena proti 
směru točivého momentu, přičemž požadovaná síla může být nastavena pomocí ovládacího prv-
ku stroje. Tepelná koncepce plastifikační jednotky zajišťuje přesnou ovladatelnost na jedné straně 
a nízkou spotřebu energie ohřívače na straně druhé, stejně jako sníženou spotřebu chladicí vody ve 
vstupní oblasti (v závislosti na velikosti stroje). Při výběru vhodných hydraulických variant může být 
současně s pohyby formy řízeno zvýšení plastifikačního výkonu a / nebo plastifikačního procesu.

8,110

8,105

8,100

8,095

10 20 30 40 50 60 70

hmotnost dílu (g)

cyklus

bez iQ weight control

s iQ weight control

tenkostěnný LCD rámeček displeje z POM:
snížení rozložení hmotnosti o 85 %
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Pohony ENGEL victory

Důvěřujte vyšší flexibilitě díky modulárním variantám hydrauliky. Bez ohledu na to, zda jsou požado-
vány vstřiky s bezproblémovým odformováním, složité formy s paralelními pohyby nebo vysoké 
vstřikovací výkony: ENGEL sází již mnoho let zvláště na efektivní hydraulické hnací jednotky, které 
zvládnou jakýkoli požadovaný profil. Již před více než 20 lety jsme tak nastavili nová měřítka v 
oblasti energetické efektivity a kvality regulace vystřídáním hydrauliky s PQ regulací a zavedením 
hydrauliky s EHV regulací. ENGEL ecodrive kombinuje výhody hydrauliky a technologie servo- 
pohonu. To opět výrazně zvyšuje přesnost kontroly a energetickou účinnost.

 � zařízení s jednoduchým čerpadlem pro sekvenční pohyby

 �  zařízení s dvojitým čerpadlem pro paralelní pohyby  

(vyhazovače, tahače jader, trysky nebo plastifikace)

 � silnější pohony pro zvýšený výkon vstřikování a dávkování

 � akumulátory pro velmi vysoký vstřikovací výkon

 �  ENGEL ecodrive pro nejvyšší energetickou účinnost  

(v závislosti na vstřikovací jednotce ve standardu / volitelné)

Uzamčení tlaku „Lock-In“

Samozřejmě jsou všechny pohyby a tlaky jednotlivých pohybů stroje regulovány hydraulicky. Ale 
tam, kde to má smysl – při udržování uzavírací síly a přítlačné síly trysky – je potřebný tlak hydrau- 
licky konzervován a tím je snížena na „nulu“ takzvaná energie na udržení tlaku. S rostoucí dobou 
cyklu se tak pozoruhodně zvyšuje úspora energie.

Evoluce hydraulického pohonu
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Konstantní čerpadlo

Hydraulické regulační čerpadlo

EHVPQ ENGEL ecodrive

Elektrické regulační čerpadlo

Konstantní čerpadlo + servomotor

rychlá

reprodukovatelná
energeticky efektivní
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až 70% úspora hnací energie oproti konvenčním hydraulickým strojům
až 100% úspora chladicí vody pro chlazení oleje

Revoluční koncept hydrauliky ENGEL ecodrive

 �  optimální pro použití v čistých prostorech 

žádné víření vzduchu a velmi malé tepelné zatížení 

 �  „bezhlučný“ stroj 

příjemné pracovní podmínky při velmi nízkých emisích hluku 

 �  nízké náklady na údržbu 

robustní konstantní čerpadla s velmi dlouhou životností

 �  nižší spotřeba energie 

u technických dílů na úrovni plně elektrických strojů 

 �  „žádné“ chlazení oleje 

snížené investiční náklady a menší spotřeba energie při zásobování chladicí vodou 

 �  hydraulika „na palubě“ 

vysoká energetická efektivita i u forem s hydraulickými tahači jader

efektivní, čistá, s dlouhou životností

Spotřeba chladicí kapaliny je indikátorem pro energetickou efektivitu hydraulických strojů.
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Automatizace ENGEL

menší zástavbová plocha
Při použití bezsloupkových vstřikovacích strojů lze často zvolit menší stroj. Formy pak mnohdy vy-
užívají upínací plochu až na samý okraj. Automatizační prvky lze tak často montovat do větší blíz-
kosti formy a tím se šetří zástavbová plocha.

nižší výška haly
Bez problémů lze vyrábět v nízkých halách nebo pod jeřábovými drahami, aniž by hrozila kolize, 
protože robot nemusí vyjíždět z formy nahoru.

kratší výrobní cykly
Především u komplexní automatizace je možné zkrátit dobu cyklu v důsledku přímého horizontálního 
zajíždění a vyjíždění robota.

inteligentní ovládání robota
Umožňuje to nový průvodce nastavením robota a integrace do řízení stroje!

integrovaná automatizace
Bezsloupková konstrukce stroje je ideálním předpokladem pro integrování automatizace do stroje. Ro-
bot se přitom pohybuje uvnitř mírně rozšířeného posuvného bezpečnostního krytu stroje. Odkládá díly 
po krátkém horizontálním vyjetí na dopravník umístěný v blízkosti upínacích desek. Menší zastavěná 
plocha pro zařízení, nižší výška zařízení, menší konstrukční velikost robota a eliminace dodatečných 
ochranných zábran pro robota znamenají nižší investiční náklady a lepší využití výrobní haly.

rychlé odebírání vtoků
ENGEL victory poskytuje optimální podmínky pro bezpečné a rychlé odebírání vtoků pomocí 
odebírače. Zadní posuvný kryt může být na přání vybaven vypadávací šachtou vtoků.

rozsáhlá systémová odbornost
Společnost ENGEL pro vás koncipuje a dodává kompletní systémová řešení, kde je vše od vstři-
kovacího stroje přes robota až po automatizovanou periferii všech procesů navzájem perfektně 
sladěno. Abyste se mohli u jednoduchých i velice složitých výrobních úkolů spolehnout na nejvyšší 
kvalitu dílů, stabilní procesy a maximální produktivitu.

Vstřikovací stroj je v mnoha případech pou-
ze jednou součástí úplné, často složité výrobní 
buňky. Manipulátory a automatizační komponen-
ty obstarávají velké množství úkolů. Ty sahají od 
vkládání a odebírání u vstřikovací formy přes montážní a 
kontrolní procesy až po balení hotových výrobků. Hospo-
dárnost záleží většinou na celkovém konceptu a nikoli na 
jednotlivých komponentech zařízení. A přesně zde může 
dosáhnout ENGEL victory s přednostmi bezsloupkového 
provedení rozhodujících výhod v celkovém konceptu.
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Konstrukční řady ENGEL victory
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mnohostranný bezsloupkový, který splní každé přání

 � široká paleta modelů

 � rozsáhlá doplňková výbava

 � perfektní pro speciální řešení

 � inteligentní řízení stroje ENGEL CC300

 �  účinný hydraulický systém ENGEL ecodrive  

 (standardní / volitelný v závislosti na typu stroje)

ENGEL victory tech

flexibilní bezsloupkový s perfektní ergonomií

 � vybrané modely strojů

 � doplňková výbava spjatá s praxí

 � inteligentní řízení stroje ENGEL CC300

 �  účinný hydraulický systém ENGEL ecodrive  

(standardní / volitelný v závislosti na typu stroje)

 � optimální poměr cena/výkon

ENGEL victory spex

  kompaktní bezsloupkový pro vícebarevné aplikace

 � dodatečné vstřikovací jednotky (poloha W, V a L)

 � nabídka velkého prostoru pro otočný stůl nebo indexovou desku

 � zvětšená vestavná výška formy

 � volitelný otočný stůl (hydraulický nebo servoelektrický)

 � rozsáhlá doplňková výbava

 � perfektní pro speciální řešení

 � inteligentní řízení stroje ENGEL CC300

 � efektivní hydraulický systém ENGEL ecodrive (standardně od uzavírací síly 2 600 kN)

ENGEL victory combi
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ENGEL CC300

ihned ke spuštění s inteligentním ovládáním stroje a robota
ENGEL CC300 sází na jednoduchý koncept obsluhy a integraci procesů udávající směr. S tímto 
inteligentním řízením můžete v plně integrovaných výrobních jednotkách navigovat jak stroj, tak 
robota výrobním procesem stejně snadno jako svůj smartphone: společně prostřednictvím inova-
tivního ovládacího panelu přímo na vstřikovacím stroji nebo samostatně pomocí lehkého ručního 
ovladače C70. Ergonomický design, individuální možnost konfigurace a moderní ovládací logika 
výrazně zjednodušují řízení a monitorování automatizovaných zařízení s vysokým stupněm integra-
ce, která jsou tak bezpečnější a komfortnější.

jednodušší přizpůsobování procesu
s pomocí průvodce ENGEL zvládnou operátoři sami  
jednoduché úlohy nastavení rychle a bez problémů

variabilní obsluha
přímé, bezpečné a plynulé řízení všech pohybů pomocí  
e-move na panelu nebo s ergonomickým a lehkým ručním ovladačem C70

vyšší produktivita
okamžitý start bez referenční jízdy s dokonale synchronizovanými sekvencemi pohybů

vyšší bezpečnost
perfektní společná správa dat stroje a robota ENGEL

ergonomický design
individuálně nastavitelný, funkční, pěkně tvarovaný  
a robustní hardware a přepracované uživatelské rozhraní

nejlepší čitelnost
displeje s vynikajícím kontrastem za jakýchkoli světelných podmínek a ze všech úhlů
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Pro jakékoli současné využití plastů: vhodná technologie společnosti ENGEL zušlechtí 
jakýkoli výchozí materiál a dodá mu speciální vlastnosti podle požadovaného použití. ENGEL 
victory tech a ENGEL victory combi jsou perfektním základem pro tyto rozmanité možnos-
ti. Využijte naše know-how jako světové jedničky na trhu v oboru vstřikovacích technologií a 
zpracovávejte PU, polyester, silikon atd. přesně podle vašich inovativních nápadů. Můžete 
vsadit na efektivní čistou výrobu, perfektní povrchy a chytré materiálové kombinace a účelně 
snižovat hmotnost a šetřit náklady.

Technologie ENGEL victory

 � combimelt – kompetentně kombinované různé materiály

 � coinjection – vynikající optimalizace nákladů a kvality

 � foammelt (MuCell®) – přesné odlehčené díly s mikropěnovou strukturou

 � foilmelt – inteligentní povrchy a další funkce díky fóliím

 � clearmelt – prémiové povrchy s hloubkovým efektem odolné vůči poškrábání

 � gasmelt/watermelt – cílené dutiny a méně materiálu

 � optimelt – optické lisované díly špičkové kvality

 � organomelt – odlehčené plastové komponenty pevné jako ocel

 � LIM – flexibilní zpracování tekutého silikonu

 � PVC – ekonomická výroba se spolehlivou kvalitou

 � Duroplast BMC – zpracování duroplastů na nejvyšší úrovni

 � HP-RTM – technologie vláknových kompozitů s duromerovými systémy

 � variomelt – optimalizované povrchy díky cílenému řízení teploty

 � technologie pro čisté prostory – perfektní, standardizovaná čistota ve výrobě
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barevné kombinace, svoboda tvarů, zdokonalená funkce
Kompetentní kombinování různých materiálů s ENGEL victory: ENGEL s téměř 5 000 realizovanými 
strojními řešeními typu combimelt zaujímá vedoucí postavení ve vícekomponentním vstřikování. Díky 
technologii ENGEL combimelt můžete vstřikováním zhotovovat inovativní lisované díly z různých ma-
teriálů v jednom pracovním kroku. Standardizovaná uzavírací jednotka je přitom doplněna modulárním 
stavebnicovým systémem vstřikovací jednotky. Až šest současně nebo sekvenčně ovládaných vstři-
kovacích jednotek tak umožňuje strojní řešení, které šetří místo a energii.

vstřikovací jednotka v poloze „W“ (Huckepack)vstřikovací jednotka v poloze „V“vstřikovací jednotka v poloze „L“

Když je požadována velká hmotnost vstřiku, malá zastavěná plocha, nízká výška zařízení nebo 
úplná svoboda pro automatizaci: technologie ENGEL combimelt nabízí pro každou aplikaci 
optimální stroj.

Veškeré koncepty forem pro více barev jsou optimálně podporovány technologií ENGEL victory: 
otočné stoly, indexové desky, posuvy, coinjection nebo překládání dílů robotem.

Správná kombinace pro každou aplikaci

Správná technika pro každý díl

ENGEL combimelt
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Univerzální řada strojů od 280 do 5 000 kN
Osvědčená bezsloupková technologie ENGEL victory, tedy velké upínací desky a široká vypadá-
vací šachta, umožní použít i u velkých forem poměrně malý stroj. Takže investujete pouze do sku-
tečně potřebné uzavírací síly.

ENGEL victory – flexibilní, energeticky efektivní, spolehlivý

 ENGEL victory tech      ENGEL victory spex & tech

ENGEL victory
60 200 330 500 650 860 1060 1560 2460 3660 5160 8160

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120

 US  tons kN

ENGEL victory 28 30 280

ENGEL victory 40 45 400

ENGEL victory 50 55 500

ENGEL victory 60 65 600

ENGEL victory 70 75 700

ENGEL victory 80 85 800

ENGEL victory 90 100 900 

ENGEL victory 110 120 1 100

ENGEL victory 120 130 1 200

ENGEL victory 140 160 1 400

ENGEL victory 160 180 1 600 

ENGEL victory 180 200 1 800

ENGEL victory 200 220 2 000 

ENGEL victory 220 240 2 200 

ENGEL victory 260 290 2 600 

ENGEL victory 300 340 3 000

ENGEL victory 350 400 3 500 

ENGEL victory 400 450 4 000

ENGEL victory 450 500 4 500 

ENGEL victory 500 560 5 000
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.


