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Wydajne. Wszechstronne.
Trwałe.
Maszyny serii MX

KraussMaffei jest liderem rynku w zakresie wielkogabaryto-
wych wtryskarek. Nasza seria MX ciesząca się uznaniem na 
całym świecie wyróżnia się przede wszystkim opracowaną 
przez nas hydromechaniczną dwupłytową jednostką zamyka-
nia. Zakres oferty obejmuje od kompaktowych wtryskarek  
z pełną automatyzacją poprzez kompleksowe gniazda produk-
cyjne aż po kompletne planowanie fabryki. 

Wtryskarka MX umożliwia poprawę jakości procesu i wydaj-
ności produkcji. Korzyścią dla użytkownika są nasze ugrun-
towane know-how, indywidualnie dostosowane rozwiązania 
oraz kompetentny, ogólnoświatowy serwis. 

Najważniejsze cechy serii MX w zarysie:

Wydajne dzięki następującym właściwościom:
– maksymalna prędkość z najwyższą precyzją
–  znakomita jakość uplastycznionej masy i absolutna

niezmienność gramatury wtrysku
– wysoka jakość wyprasek

Wszechstronne dzięki następującym właściwościom:
– rozwiązania indywidualnie dostosowane do klienta
– platforma dla szerokiego spektrum technologii
– inteligentny i łatwy w obsłudze system sterowania

Trwałe dzięki następującym właściwościom:
–  konstrukcja i podzespoły zoptymalizowane pod kątem

obciążeń statycznych
–  niewielkie nakłady pracy związane z konserwacją,

możliwość łatwego doposażania
– przemyślana kombinacja wysokiej klasy materiałów



Innowacyjny system  
ryglowania
Maksymalna prędkość  
z najwyższą precyzją

Kompaktowa dwupłytowa jednostka  
zamykania
Absolutna równoległość płyt gwarantuje niewielkie 
zużycie form i najwyższą jakość wyprasek

Sterownik MC6
Prosta i przejrzysta obsługa 
dzięki funkcjom SplitScreen, 
ProcessDesigner i Eco

Maksymalna modułowość
Rozwiązania indywidualnie  
dostosowane do klienta

Imponująca podróż  
wokół wtryskarki MX



Efektywna plastyfikacja
Absolutna niezmienność gramatury wtrysku

Łatwa w serwisowaniu  
konstrukcja
Szybka i nieskomplikowana  
konserwacja

Wysokowydajny układ  
hydrauliczny
Energooszczędna eksploatacja  
przy dużej dynamice

Perfekcyjna współpraca układów  
automatyki z maszyną
Sprawdzona koncepcja automatyzacji

Wysokiej klasy ślimaki  
i zawory zwrotne
Znakomita jakość uplastycznionej masy
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Seria MX firmy KraussMaffei to 
właściwe rozwiązanie do dużych 
zadań. Hydromechaniczną dwupły-
tową jednostkę zamykania wyróżnia 
najwyższa niezawodność i wszech-
stronność. Zoptymalizowane pod 
względem przenoszenia siły łoży-
ska ślizgowe w połączeniu z pro-
wadzonymi kolumnami gwarantują 
dokładnie równoległe ruchy jed-
nostki zamykania i trwałą ochronę 
formy. Inteligentna koncepcja ryglo-
wania zapewnia minimalne czasy 
ryglowania.

Maszyny serii MX
Kompaktowa dwupłytowa jednostka zamykania

Kompaktowa dwupłytowa jednostka zamykania
Solidna w konstrukcji, szybka w produkcji i mało 
wymagająca w konserwacji

Absolutna równoległość płyt dzięki  
innowacyjnej technologii zamykania
Zoptymalizowane pod względem przeno-
szenia siły łożyska ślizgowe niezawodnie 
podpierają ruchomą płytę mocującą pod-
czas ruchu posuwistego na łożu maszyny. 
Łożyska ślizgowe są prowadzone po 
bokach i w poziomie. Nawet w przypadku 
bardzo ciężkich form i maksymalnej szero-
kości otwarcia gwarantowana jest zawsze 
dokładna równoległość płyt. Dodatkowo 
kolumny są prowadzone przez cały czas 
w tulejach ślizgowych. Dynamiczny ruch 
posuwisty jest generowany przez dwa 
siłowniki jezdne umieszczone od zewnątrz 
po przekątnej.

Minimalne czasy ryglowania – innowacja 
w każdym detalu
Hydromechaniczne ryglowanie czterech 
kolumn odbywa się na zasadzie zazę-
biania frezów na kolumnach oraz pół-
pierścieni ryglujących. Taka konstrukcja 
zapewnia bardzo krótkie czasy ryglowa-
nia przy precyzyjnym pozycjonowaniu. 

Wysoką trwałość zapewnia zarówno rów-
nomierne przyłożenie siły, jak również 
zoptymalizowana pod kątem tarcia kom-
binacja materiałów: mosiądzu i stali.

Szybkie i pewne tworzenie siły zwarcia
Specjalne poduszki dociskowe w maszy-
nach serii MX zapewniają bardzo szybkie 
wytwarzanie siły zwarcia i precyzyjne pozy-
cjonowanie w każdym cyklu. Siła zwarcia 
jest precyzyjnie wytwarzana we wszystkich 
czterech kolumnach w pełni synchronicznie.

Solidne płyty mocujące zapewniają doskonałą sztywność
i pozwalają chronić formę przed zużyciem w długim okresie eksploatacji

MX 1600

Min. wielkość formy
1240 x 940 mm

Wielkość formy
2550 x 1400 mm

Wielkość formy
1850 x 2100 mm

Korzyści dla użytkownika: 
–  Koncepcja jednostki zamykania zapew-

niająca szybkość i precyzyjną pracę
– Konstrukcja zajmująca mało miejsca
– Mniejsze nakłady związane z serwisem
– Wysoka trwałość formy w długim  

okresie użytkowania
– Optymalna przy dużych ciężarach 

formy
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Wysokiej klasy kombinacje materiałów  
wydłużają okres eksploatacji.

Zoptymalizowane pod kątem przenoszenia siły  
i masy łożyska ślizgowe zapewniają stabilne 
prowadzenie ruchomej płyty mocowania formy.

Dzięki prowadzonym kolumnom formy  
są chronione w każdym położeniu.

Hasło — trwałość: maksymalna ochrona 
formy przy najwyższej jakości wyprasek
Solidne płyty mocowania formy zapew-
niają dużą dowolność rozmiarów formy  
i gwarantują znakomitą sztywność 
układu. Płyty mocujące zostały zapro-
jektowane tak, aby nie wpływały na linię 

podziału formy, a same formy były trwale 
chronione. Korzyścią dla użytkownika  
w wyniku znacznie mniejszego zużywania 
się formy są zdecydowanie niższe koszty 
konserwacji i możliwość trwałej optyma-
lizacji kosztów produkcji.

Eksploatacja przy niewielkich zabiegach 
konserwacyjnych
Bezobsługową i niezakłóconą pracę 
przez długi czas gwarantują samosma-
rujące tuleje prowadzące oraz prowad-
nice ślizgowe z centralnym smarowa-
niem.

Szczelna jednostka ryglowania  
z poduszkami dociskowymi 
zapewnia ekstremalnie krótkie 
czasy cyklu. Ruchoma płyta 
mocowania formy ma strukturę 
skrzyniową i jest zoptymali-
zowana zgodnie z metodą FEM 
(metoda elementów skończo-
nych).

7



Maszyny serii MX
Wysokiej klasy układ plastyfikacji8

Układ plastyfikacji jest sercem maszyny. 
Jest on gwarantem najwyższej precyzji  
i stabilności procesu.

Wysokiej klasy układ plastyfikacji,  
precyzyjna jednostka wtrysku
Układ dokładny w regulacji, trwały  
w eksploatacji
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Absolutnie niezmienna gramatura wtry-
sku przy doskonałej powtarzalności 
Nieograniczone korzyści z precyzji. Wyso-
kiej klasy agregat wtryskowy typu in-line  
w wersji z obrotowym tłokiem przenosi 
siłę centralnie przez tłok wtryskowy na śli-
mak. Regulacja wtrysku w zakresie ciśnie-
nia i prędkości jest w serii MX standardem. 
Jest ona gwarantem najwyższej stabilno-
ści procesu i absolutnej powtarzalności.
 
Maksymalna produktywność
W serii MX do wyboru są hydrauliczne 
lub elektryczne napędy ślimaka. Te 
ostatnie umożliwiają plastyfikację rów-
nolegle z innymi ruchami maszyny, 
rezultując jeszcze większą wydajnością 
produkcji. 

Wysoka wydajność przy doskonałej jako-
ści plastyfikacji 
Nasze układy plastyfikacji wyróżniają się 
doskonałą jakością uplastycznienia masy 
i obejmują szeroki zakres zastosowań 
do najrozmaitszych tworzyw sztucznych. 
Nasze wieloletnie doświadczenie i kom-
petencje technologiczne pozwalają nam 
dobrze rozumieć kompleksowe procesy  
w ramach plastyfikacji. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie zapewnić wysoką jakość 
uplastycznionej masy, dużą wydajność  

i optymalny stopień homogenizacji. Dobór 
właściwego układu plastyfikacji prowadzi 
do lepszej jakości produktów i wyższej 
stabilności wartości.

Odpowiedni ślimak do każdego tworzywa
Aby zaoferować rozwiązanie odpowiednie 
do wymagań związanych z przetwarzaniem 
najprzeróżniejszych polimerów, opracowa-
liśmy systemy plastyfikacji uwzględniające 
wymagania poszczególnych tworzyw i roz-
maitych technologii przetwórstwa. 

Oprócz doskonałej jakości uplastycznienia 
masy i wysokiej przepustowości, zaawan-
sowane technologicznie tworzywa sztuczne 
wymagają z reguły dodatkowej ochrony 
układu przed przywieraniem, ścieraniem  
i korozją. Pozwala to również wydłużyć 
okres eksploatacji. W zależności od wyma-
gań stawianych wypraskom, użytkownik ma 
do dyspozycji specjalne układy plastyfikacji 
z odpowiednimi ślimakami, końcówkami 
ślimaka i rodzajami cylindrów. Nasze 
systemy plastyfikacji umożliwiają obróbkę 
między innymi następujących tworzyw:

– materiałów PC i PMMA,
–  tworzyw sztucznych wzmacnianych  

krótkimi i długimi włóknami szklanymi,
–  mieszanin,
–  recyklatów.

Układy plastyfikacji zawsze były i będą 
naszą mocną stroną. Dlatego nie sta-
wiamy sobie żadnych granic w przetwa-
rzaniu specyficznych tworzyw.

Jako specjaliści od plastyfikacji mamy dla użyt-
kowników rozbudowaną ofertę ślimaków aż do 
średnicy 265 mm

Niezmienność gramatury wtrysku 0,037 % na przykładzie wiadra o pojemności 20 l i formy 2-krotnej  
o gramaturze wtrysku 940 g (PE)

0 8040 9080 100120 110160 120 140cykl cykl

920 939,7

930 940,1

940 940,3

950 940,5gram gram

0,037 %

Niezmienność gramatury wtrysku

Korzyści dla użytkownika: 
–  Absolutna niezmienność gramatury 

wtrysku 
–  Wysoka jakość wyprasek
–  Maksymalna stabilność procesu
–  Dłuższy okres użytkowania
–  Duże doświadczenie w zakresie  

polimerów specjalnych
–  Szybka operacja wymiany układu  

plastyfikacji

Liniowe dostarczanie siły zapewnia absolutną niezmienność gramatury wtrysku



Maszyny serii MX
Sterownik10

Dzięki innowacyjnym funkcjom 
typu SplitScreen, sterownik MC6 
zapewnia użytkownikowi więcej 
wygody i użyteczności

Łatwość obsługi jest u nas na pierwszym miejscu 
Nowy sterownik MC6 z opcjami SplitScreen, 
ProcessDesigner i funkcją Eco
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Niezależnie od tego, czy sterownik  
KraussMaffei jest wykorzystywany po raz  
pierwszy, czy też użytkownik jest przyzwycza-
jony do wcześniejszej wersji MC5 – techno-
logia MC6 jest na tyle przejrzysta i intuicyjnie  
dostępna, że praca jest bardziej efektywna  
i lepsza, niż kiedykolwiek wcześniej. 

Wszystko pod kontrolą – dzięki nowej 
technologii SplitScreen
Wyjątkową cechą sterownika MC6 jest 
technologia SplitScreen: dzięki podzia-
łowi obrazu wyświetlanego na dwie 
części, użytkownik widzi równocześnie 
najważniejsze procesy produkcyjne. 
Przykładowo, równolegle z wartościami 
rzeczywistymi można kontrolować proces 
wtryskiwania. 

Przejrzystość dzięki funkcji  
ProcessDesigner 
Wbudowana funkcja ProcessDesigner 
wizualizuje w przejrzysty sposób wszystkie 
uruchomione procesy. Za pomocą pro-
stych narzędzi typu „przeciągnij i upuść” 
lub „zaznacz” umożliwia łatwe modyfiko-
wanie procesów w zależności od potrzeb.

Kilka kliknięć do celu – dzięki rozwija-
nemu menu i liście ulubionych
Aby praca z wtryskarką była tak łatwa, jak 
to tylko możliwe, w sterowniku MC6 bez-
względnie unikano głębszych poziomów 
nawigacji. Zgodnie z hasłem „jak najszyb-
ciej do celu”, do dyspozycji użytkownika jest 
przejrzysta koncepcja ogólna z indywidual-
nie konfigurowanymi paskami elementów 
ulubionych. Aby zapewnić przejrzystość 
użytkowania, na klawiaturze maszyny 

Nowy sterownik MC6 pod każ-
dym względem wychodzi naprze-
ciw potrzebom użytkowników  
w zakresie łatwości obsługi.

dostępne są tylko te przyciski, z których 
można korzystać w danym trybie pracy 
wtryskarki. Naszą zasadę łatwej obsługi 
uzupełnia specjalne pole wyboru urządze-
nia. Dzięki temu możliwy jest wybór wszyst-
kich elementów maszyny, aż po układy 
związane z automatyką i technologią. 

Go Eco! Energooszczędność jednym 
naciśnięciem przycisku
Sterownik MC6 jest wyposażony w tak 
zwany przycisk Eco, pasujący do naszej 
całościowej energooszczędnej koncepcji. 
Dzięki niemu możliwe jest wprowadzenie 
ustawienia maszyny optymalnego pod 
względem energetycznym. 

Inteligentne profile użytkownika
Dzięki standaryzowanym profilom ról – od 
operatora maszyny, poprzez pracownika 
przezbrajającego, aż po kierownika produk-
cji – możliwe jest szybkie i łatwe nadawanie 
różnych uprawnień. Oczywiście możliwe jest 
również definiowanie dodatkowych pozio-
mów hierarchii i nadawanie użytkownikom 
indywidualnych uprawnień. Kolejną właści-
wością funkcjonalną sterownika MC6 jest 
funkcja Dual Touch, umożliwiająca obsługę 
ekranu nawet w rękawicach. Dzięki syste-
mowi operacyjnemu Windows 7 sterownik 
MC6 jest znakomicie wyposażony zarówno 
w technologie współczesne, jak i przyszło-
ściowe. Sterownik MC6 można zamówić w 
więcej niż 30 językach. Nowością jest, że z 
pulpitu obsługi robota KraussMaffei można 
sterować wtryskarką. 

Korzyści dla użytkownika: 
–  Łatwa dla użytkownika zasada działania
–  Prosta kontrola procesu dzięki funk-

cjom SplitScreen i ProcessDesigner
–  Przejrzyste struktury
–  Standaryzowane zarządzanie  

użytkownikami
–  Możliwa naprzemienna obsługa  

układów automatyki i maszyny

Sterownik MC6 wyróżnia się przejrzystą  
koncepcją ogólną. Na przykładzie funkcja  
ProcessDesigner.

Funkcje automatyzacji można obsługiwać 
zarówno za pomocą pulpitu obsługi robota, 
jak i ze sterowania wtryskarki. Nowością jest 
odwrotny proces: możliwość sterowania wtry-
skarki z pulpitu obsługi robota KraussMaffei. 

Energetycznie optymalne 
ustawienie maszyny? W  
każdej chwili! - Wystarczy 
nacisnąć przycisk Eco



Maszyny serii MX
Modułowy system na indywidualne potrzeby12

Wszechstronność dzięki indywidualnym 
rozwiązaniom dla klienta: maszyna MX 
jest indywidualnie konfigurowana
W przypadku maszyn serii MX firma 
KraussMaffei oferuje wiele kombinacji 
w zakresie indywidualnego doboru ukła-
dów zamykania, plastyfikacji i ślimaków. 
Dzięki rozbudowanemu katalogowi opcji 
(wyposażenia dodatkowego) istnieje moż-
liwość konfigurowania maszyn odpowied-
nio do potrzeb użytkownika. Oprócz kla-
sycznych opcji, jak rdzenie, kaskady lub 
sterowanie gorących kanałów, oferujemy 
również standaryzowane rozwiązania 
specjalne. Są nimi m.in. najrozmaitsze 
rodzaje układów termostatowania lub 
systemy szybkiego montażu form.

Dodatkowo dostępne są też opcjonalne 
moduły typu DecoForm dedykowane do 
produkcji delikatnych elementów deko-
racyjnych (np. tkanin, dywanów, pianki 
TPO/PP lub imitacji skóry). Oczywiście 
wspomniane opcje hydrauliczne można 
indywidualnie załączać lub odłączać, aby 
zwiększyć elastyczność produkcji. 

Standardowe interfejsy (zgodne z Euro-
map 70.0 lub 70.1) umożliwiają wygodne 
stosowanie płyt magnetycznych pozwa-
lających na szybką zmianę formy.

Elastyczność dzięki modułowej budowie
Maszyna MX jest indywidualnie konfigurowana

Korzyści dla użytkownika: 
–  Zestawienie maszyny zgodnie  

z wymaganiami klienta
–  Szybsza operacja wymiany formy
–  Energooszczędne układy napędowe 

(potencjał oszczędności aż do  
50 procent)

–  Wydajne, modułowe układy  
hydrauliczne
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Korzyści dla użytkownika: 
–  Skrócenie czasu cyklu o 5 do 15 procent
–  Krótki czas suchego cyklu
–  Zwiększona wydajność wtrysku
–   Minimalne zużycie oleju i smaru
–  Koncepcja zapewniająca łatwą  

konserwację
–  Solidny układ hydrauliczny
–  Wysoki poziom efektywności

Wysokowydajny układ hydrauliczny
Precyzyjny w sterowaniu, szybki w reagowaniu, 
efektywny energetycznie i kosztowo

Żadnych kompromisów: maksymalna 
prędkość wtrysku przy maksymalnym 
ciśnieniu wtrysku 
Inteligentna koncepcja napędu hydraulicz-
nego w połączeniu z agregatem wtryskowym 
in-line umożliwia wykorzystanie maszyny 
w najbardziej wymagających aplikacjach. 
Szczególnie w przypadku wielkogabaryto-
wych, skomplikowanych elementów w fazie 
wypełniania formy i docisku wymagana 
jest maksymalna prędkość i maksymalne 
ciśnienie wtrysku. Pozwala to uzyskać bardzo 
krótkie czasy wtrysku, a przez to skrócić czas 
cyklu o 5 do 15 procent.

W ramach serii MX oferujemy bardzo szero-
kie możliwości wykorzystania różnorodnych 
użytecznych procesów technologii wtrysku.

Wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki pre-
cyzyjnym i szybkim zaworom regulacyjnym
Wbrew tendencjom rynkowym, firma 
KraussMaffei od zawsze przykłada dużą 
wagę do precyzyjnych i wysokogatunko-
wych zaworów proporcjonalnych i regu-
lacyjnych. W połączeniu z agregatem 
wtryskowym in-line, regulacja procesu 
wtrysku jest u nas standardem. W efekcie 
poziom naprężeń wewnętrznych detali 
i zakres wypaczeń jest znacząco zminima-
lizowany. Dzięki wysokiej klasy układom 
hydraulicznym wtryskarki MX zapewniają 
wysoką stabilność procesu nieosiągalną 
dla konkurencji. Oczywiste są przy tym 
dla nas maksymalna dyspozycyjność oraz 
energooszczędność.

Nacisk na filtrację oleju: w celu ogranicze-
nia kosztów konserwacji i eksploatacji
Filtracja bocznikowa w obszarze niskiego 
ciśnienia pozwala uzyskać wysoką sku-
teczność oddzielania zanieczyszczeń 
i długie okresy użytkowania filtra. Pod-
czas filtracji olej jest ciągle oczyszczany 
z zanieczyszczeń przez precyzyjny filtr. 

Uzyskana w ten sposób wysoka czystość 
oleju oznacza większą żywotność ele-
mentów hydraulicznych i samego oleju.

Równoległe ruchy wyrzutnika i rdzeni
Standardowe równoległe działanie 
wyrzutnika/rdzeni oraz ruchów formy 
skraca czasy cyklu.

Rozwiązanie energooszczędne „Blue 
Power” – technologia „Servo Drive”
Dzięki opcji „Blue Power Servo Drive” zuży-
cie energii zostało dodatkowo zoptymalizo-
wane w stosunku do pomp regulacyjnych. 
Oszczędność, w zależności od zastosowa-
nia, wynosi od 10 do 30 procent. W porów-

naniu z konwencjonalnymi dostępnymi na 
rynku koncepcjami układów hydraulicznych, 
możliwe są oszczędności na poziomie 
nawet 50 procent. Dodatkowym korzystnym 
efektem jest niższy poziom hałasu ze strony 
serwomotorów.
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Perfekcyjna współpraca układów 
automatyki z maszyną
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Perfekcyjna współpraca układów 
automatyki z maszyną
Sprawdzona koncepcja automatyzacji

Nasze kompleksowe kompetencje w dziedzinach wtrysku i auto-
matyki to wymierna korzyść dla klienta. Standaryzowane ele-
menty w połączeniu z indywidualnymi rozwiązaniami stanowią 
podstawę wysokiej elastyczności produkcji. Zintegrowana i zgodna 
z wymogami dyrektyw UE koncepcja bezpieczeństwa zapewnia 
wysoki standard bezpieczeństwa i zmniejsza koszty urządzeń. 

Maksymalna różnorodność dzięki stan-
daryzowanym układom automatyki 
W zakresie prostych rozwiązań typu  
Pick&Place i szybkiego odbierania detali 
najodpowiedniejsze są roboty liniowe serii 
LRX. Ponadto przejmują one najrozmait-
sze zadania w procesie wtrysku: wkłada-
nie, odbieranie, obróbkę i nie tylko. Dzięki 
integracji ze sterownikiem maszyny, moż-
liwe jest wyjątkowo łatwe programowanie 
wszystkich kroków roboczych i zapisanie 
ich wraz ze zbiorem danych wtryskarki. 
Automatycznie zapewniona jest przy tym 
właściwa kombinacja zbioru danych i pro-
gramu — zaleta, która dodatkowo znacz-
nie zwiększa bezpieczeństwo maszyny.

W przypadku złożonego odbierania i zróż-
nicowanych dalszych czynności monta-
żowych lub produkcyjnych, elastyczność 
zapewnia robot przemysłowy IR. 
Inteligentna koncepcja sterowania 
z uproszczonym interfejsem użytkownika 
i rozbudowanym trybem specjalistycznym 
jest odpowiednia dla każdej grupy użyt-
kowników, umożliwiając osiągnięcie celu 
z reguły zaledwie dwoma kliknięciami. 
Również interfejs na pulpicie obsługi może 
być wybierany, w zależności od uprawnień 
i hierarchii użytkowników, w trybie uprosz-
czonym lub zaawansowanym.

WizardX – inteligentne programowanie 
Bazujący na oknach dialogowych kre-
ator programów sterownika MC6 nawet 
początkującym użytkownikom pozwala 
w krótkim czasie tworzyć podstawowe 
programy odbioru detali. Interaktywna 
komunikacja pomiędzy użytkownikiem 
a sterownikiem czyni ręczne programo-
wanie zbędnym i wyklucza błędy przy 
pisaniu programu. 

Kreator programów WizardX
Łatwo rozpoznawalny po symbolu  
„magicznej różdżki”
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Perfekcyjna współpraca układów 
automatyki z maszyną 
Możliwe konfiguracje

Robot przemysłowy 
(podstawa) Robot przemysłowy (konsola)

Maszyna/
siła zwarcia 
w tonach

IR 1200 
R2500 

F/K

IR 900 
R2700 

F/K

IR 1200 
R2900 

F/K

IR 1500 
R3100 

F/K

IR 300 
R2630 

S/K

IR 2100 
R2900 

S/K

IR 1800 
R3100 

S/K

IR 1500 
R3300 

S/K

IR 1200 
R3500 

S/K

IR 900 
R3700 

S/K

IR 1200 
R3900 

S/K

Legenda do robotów przemysłowych: IR = robot przemysłowy     300 = udźwig w N     R2030 = zasięg w mm     F = Floor     S = Shelftype     K = KUKA  

Robot liniowy

Maszyna/
siła zwarcia 
w tonach

LRX 250 (udźwig 25 kg) LRX 350 (udźwig 35 kg) LRX 500 (udźwig 50 kg) LRX 1000 (udźwig 100 kg)

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

MX 1000 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1150 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1300 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1600 – 1200 2500/T 4000 1500 2500/T 4000 –

MX 2000 – – 1500 2500/T 4000 2000 3000/T 5000

MX 2300 – – 1500 2500/T 5000 2000 3000/T 5000

MX 2700 – – 1500 3000/T 5000 2000 3500/T 5000

MX 3200 – – 1500 3000/T 5000 2000 3500/T 5000

MX 4000 – – – 2000 3500/T 5000

MX 1000

MX 1150

MX 1300

MX 1600

MX 2000

MX 2300

MX 2700

MX 3200

MX 4000



System zintegrowany: doskonała sym-
bioza maszyny z układem automatyki 
Jako partner systemowy, dostarczamy 
układ automatyki i maszynę na zamó-
wienie w postaci w pełni zintegrowanej 
koncepcji całkowitej. Maszyna i system 
automatyzacji tworzą wówczas funkcjo-
nalną całość. Wspólny sterownik umoż-
liwia sterowanie oboma jednostkami 
funkcjonalnymi za pomocą każdego 
z paneli obsługi: automatyką i maszyną. 
Doskonałą symbiozę maszyny z układem 
automatyki uzupełnia jednolita obudowa 
ochronna. Maszynę można obsługi-
wać za pomocą pulpitu obsługi robota 
i odwrotnie.

Sterownik: inteligentny i zintegrowany
Proces wtrysku i układ automatyki tworzą 
jedność dzięki zintegrowanemu sterow-
nikowi z technologią VARAN BUS. Dane 
procesu są udostępniane w czasie rze-
czywistym. Programowanie i obsługa są 
łatwe i nie wymagają bardziej zaawanso-
wanej znajomości programowania. Opty-
malne uczenie się i ergonomiczne pro-
gramowanie systemu jest możliwe dzięki 
wyposażeniu wszystkich urządzeń LRX/
LRX-S w pulpit obsługi z ekranem doty-
kowym, w którym czynności obsługi są 
identyczne z panelem obsługi maszyny.

W przypadku rozwiązania zintegrowa-
nego możliwe jest sterowanie całym 
procesem za pomocą wspólnego panelu 
obsługi. Zapisywanie danych maszyny 
i robota odbywa się w jednym zbiorze 
danych. Pozwala to uzyskać równocześnie 
maksymalne bezpieczeństwo danych 
i optymalny komfort obsługi. 20 zakresów 
bezpieczeństwa, z tego pięć dynamicz-
nych, zwiększa efektywność programów 
sterowania.
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Korzyści dla użytkownika: 
–  Bardziej inteligentne programowanie i obsługa przy użyciu kreatora

WizardX
–  Zintegrowany sterownik z centralnym modułem obsługi
–  Maszyna i układ automatyki tworzą optyczną i funkcjonalną całość
–  Standaryzowane opcje odbioru detali i ustawień
–  Zgodność z wymogami dyrektyw UE
–  Szeroka oferta układów automatyki od Pick&Place po najbardziej

kompleksowe rozwiązania

Pulpit maszyny obsługuje układ automatyki

Pulpit układu automatyki obsługuje maszynę

Maszyna

Układ automatyki

Łatwiejsza praca dzięki naprzemiennej obsłudze — wtryskarka może być sterowana  
za pomocą pulpitu obsługi robota i odwrotnie
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Firma KraussMaffei dzięki swojej techno-
logii Multinject oferuje kompletną paletę 
rozwiązań do projektów wielokomponen-
towych. Zakres oferty obejmuje pełne 
pakiety – włącznie z technologią form 
i wsparciem technicznym w zakresie 
procesów. Wszystkie te rozwiązania mają 
jedną wspólną cechę: doskonałe współ-
działanie poszczególnych elementów sys-
temu. Nasi klienci umożliwiają nam wie-

lokrotne stosowanie naszej wiedzy wraz 
z dopracowanymi rozwiązaniami oraz 
dalsze ich rozwijanie z wykorzystaniem 
unikalnych technologii obejmujących 
wiele procesów. Zapewnia to użytkowni-
kowi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo 
oparte na efektywnych gniazdach produk-
cyjnych pozwalających na opłacalną pro-
dukcję wyrobów wielokomponentowych 
– od standardowych po specjalne – wczo-
raj, dziś i jutro. Partnerska współpraca 
z firmą KraussMaffei pozwala użytkowni-
kowi obniżyć koszty produkcji wyprasek. 
Tym samym może on uzyskać decydującą 
przewagę nad konkurencją – zarówno 
dzięki opłacalnym i wysokowydajnym 
gniazdom produkcyjnym, jak i dzięki 
nowatorskim procesom.

Wartość dodana dzięki połączeniu
Technologia Multinject do zastosowań  
wielokomponentowych

Korzyści dla użytkownika: 
–  Pełna oferta efektywnych rozwiązań 

systemowych
–  Kompleksowa wiedza w zakresie  

inżynierii i procesów
–  Modułowa technologia maszyn  

z rozbudowanym katalogiem opcji
–  Ujednolicony system sterowania  

z intuicyjnym interfejsem użytkownika
–  Różne obszary zastosowań, np. zmiana 

koloru, twarde i miękkie kompozyty bądź 
nowatorskie połączenia z elastomerami, 
kauczukiem lub poliuretanem

Multinject jest technologią firmy 
KraussMaffei przeznaczoną  
do łączenia materiałów termo-
plastycznych, poliuretanów lub 
elastomerów w różnych konfi-
guracjach.

W przypadku technologii Multinject 
dostępnych jest wiele wariantów konfi-
guracji agregatów wtryskowych, jak rów-
nież rozmaite najbardziej zaawansowane 
techniki konstrukcji form wtryskowych, 
np. sandwich, płyty indeksowe, stoły 
obrotowe itp. Źr
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Zgodnie z tendencją na wytwarzanie 
coraz większych detali w technologii 
MuCell, firmy KraussMaffei, Trexel 
i Mürdter skonstruowały największą na 
świecie wtryskarkę o sile zwarcia 5400 t  

do spieniania fizycznego w procesie 
wtrysku. Maszyna ta umożliwia wtrysk 
konwencjonalny wielkogabarytowych 
elementów, z możliwością natychmia-
stowego porównania z metodą MuCell. 
Firma Mürdter udostępnia maszyny 
wielkogabarytowe do prób i produk-
cji małoseryjnej. Wyniki prób znajdują 
bezpośrednie zastosowanie przy kon-
strukcji form w pobliskiej narzędziowni.  
Firma KraussMaffei od wielu lat stosuje 
z powodzeniem technologię MuCell 
i jest znaczącym partnerem firmy Trexel. 
KraussMaffei posiada autoryzację do 
bezpośredniej sprzedaży rozwiązań 
MuCell na całym świecie, co stanowi 
potwierdzenie naszych kompetencji tech-

nologicznych. Kompletny system MuCell 
można zamówić bezpośrednio w firmie 
KraussMaffei – bez dodatkowych umów, 
z wszystkimi prawami do użytkowania 
i wykluczając komplikacje w realizacji 
projektu.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Obniżona lepkość i lepszy współczynnik 

płynięcia tworzywa
–  Ograniczenie fazy docisku
–  Wyeliminowanie zapadnięć
–  Krótsze czasy cyklu
–  Ograniczenie wypaczeń
–  Wymagane znacznie mniejsze  

siły zwarcia

Spienianie fizyczne detali wielkogabarytowych 
w technologii MuCell

Firma KraussMaffei we współ-
pracy z firmami Mürdter i Trexel 
wyprodukowała największą na 
świecie maszynę do wtrysku 
konwencjonalnego i technologii 
spieniania fizycznego. Ma ona 
zastosowanie w produkcji seryj-
nej elementów wielkogabaryto-
wych oraz w eksperymentach.

Technologia MuCell zyskała sporą popu-
larność w branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Redukcja masy i oszczędność 
tworzywa, stabilność wymiarów oraz 
wysoka produktywność dzięki skróceniu 
czasu cyklu – to aspekty przekonujące 
klientów i projektantów z najrozmaitszych 
obszarów zastosowań.
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Technologia SpinForm pozwala 
optymalnie wykorzystać zaawan-
sowaną technologię maszyn 
i form w produkcji detali wie-
lokomponentowych. Firma 
KraussMaffei udostępnia solidną 
bazę w postaci wtryskarek MX 
oraz profesjonalne doradztwo 
w zakresie procesu, co pozwala 
w pełni wykorzystać możliwości 
technologii form obrotowych.

Maszyny serii MX
Technologia MX SpinForm

Technologia MX SpinForm
„Obrót“ w stronę bardziej ekonomicznej  
produkcji elementów funkcjonalnych

W ramach technologii SpinForm firma 
KraussMaffei oferuje użytkownikom 
swoją sprawdzoną koncepcję wtrysku 
wielokomponentowego, dzięki której 
mogą realizować produkcję na najwyż-
szym poziomie jakości i efektywności. 
W porównaniu do form z płytami indek-
sowymi, rozwiązanie SpinForm oferuje 
liczne zalety, przede wszystkim podwo-
jenie wydajności przy niezmienionej sile 
zwarcia formy. Koncepcja ta doskonale 
sprawdza się w produkcji wielkogabaryto-
wych detali dwukomponentowych. 

Podstawę technologii SpinForm stanowi nie-
zawodna technologia maszyn KraussMaffei, 
która od wielu lat z powodzeniem funk-
cjonuje na rynku i wyznacza standardy 
w tym sektorze. Koncepcja ta funkcjonuje 
z absolutną precyzją stwarzając w ten spo-
sób optymalne warunki do realizacji bardzo 
złożonych procesów przetwórczych. Dzięki 
połączeniu dwupłytowej jednostki zamy-
kania z techniką SpinForm można w łatwy 
sposób integrować we wtryskarce najroz-
maitsze rozwiązania automatyzacji — przede 
wszystkim roboty liniowe i sześcioosiowe.

Maszyny w technologii SpinForm, ze względu na swoją przemyślaną konstrukcję, zapewniają dostatecz-
nie dużo miejsca na zintegrowanie kompleksowych urządzeń peryferyjnych i układów automatyki.

Seria MX do produkcji trójkomponentowej w 
technologii SpinForm (z formą obrotową)

Korzyści dla użytkownika: 
–  Maksymalizacja produktywności
–  Większy potencjał w zakresie elementów 

wielkogabarytowych
–  Standaryzowane systemy we wszyst-

kich zakresach sił zwarcia
–  Większa uniwersalność dzięki unikalnej 

konstrukcji jednostki obrotowej
–  Redukcja kosztu jednostkowego 

dzięki integracji procesu od jednego 
dostawcy
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Przy użyciu technologii StampForm  
ruch jednostki zamykania wtry-
skarki jest wykorzystywany do 
produkcji detali estetycznych o 
wysokich walorach optycznych. 
Obszar zastosowań obejmuje od 
motoryzacji poprzez opakowania 
aż po przemysł farmaceutyczny. 
Technologia StampForm jest 
niedościgniona dzięki kombinacji 
następujących efektów: redukcji 
naprężeń wewnętrznych, eliminacji 
zapadnięć, nieograniczonych moż-
liwości kształtowania estetycznych 
struktur powierzchniowych.

StampForm
Procesy wytłaczania wtryskowego do produkcji 
detali o wysokich walorach optycznych

Niezależnie od wybranego procesu – od 
wtrysku konwencjonalnego po najbardziej 
innowacyjne technologie wtrysku, firma 
KraussMaffei potrafi doskonale spro-
stać wymaganiom użytkownika w każdej 
sytuacji. Wymierne korzyści daje nasz 
precyzyjny i szybki system zamykania, 
dynamiczne i bardzo dokładne ruchy oraz 
wyjątkowo sztywne prowadzenie formy 
z ciągłą kontrolą jej równoległości. Firma 
KraussMaffei opiera się na wieloletnim 
doświadczeniu i kompleksowej wiedzy 
technicznej w zakresie zastosowań do 
pomieszczeń czystych, tzw. clean room. 
Środowisko produkcji jest dostosowywane 
odpowiednio do życzeń klienta w celu 
zapewnienia optymalnej ochrony wyprodu-
kowanych wyprasek. Dzięki odpowiednio 
dobranej jednostce plastyfikującej uzy-

skiwana jest za każdym razem najwyższa 
jakość uplastycznienia, jak również abso-
lutna niezmienność gramatury wtrysku.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Dobór procesu zgodnie z potrzebami 

klienta
–  Precyzyjny i szybki system zamykania
–  Indywidualnie dostosowane warunki 

clean room
–  Odpowiednio dobrana jednostka  

plastyfikacji
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Wytłaczanie wtryskowe eliminuje 
naprężenia wewnętrzne: widok formy 
obrotowej w maszynie do produkcji 
dwukomponentowej. Źr
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Informacje dodatkowe
To też może Państwa zainteresować

Szukają Państwo odpowiedniego rozwią-
zania automatyzacji do swojej maszyny MX? 
Do każdego zadania produkcyjnego oferu-
jemy odpowiedni robot. Można również zle-
cić wyposażenie maszyny w specjalny układ 
zamykania lub rozmaite akcesoria.

Również w obszarze serwisu przygotowa-
liśmy dla Państwa obszerne informacje.
Dzięki nim możliwe jest zwiększenie  
elastyczności wtryskarek z myślą  
o coraz nowszych wymaganiach proce-
sów i trwałe zwiększenie ich wydajności. 
Chętnie udzielimy Państwu w tym zakre-
sie szczegółowych informacji.

Dostępne są również informacje  
o następujących zagadnieniach:
–  Podstawa opłacalnej produkcji – roboty 

liniowe serii LRX/LRX-S
–  Elastyczne narzędzia automatyki pro-

dukcji – roboty przemysłowe serii IR
–  Serwis i rozwiązania

Nasze broszury i ulotki w zakresie dodat-
kowych zagadnień są dostępne w Inter-
necie na stronie www.kraussmaffei.com. 
Na zamówienie bezpłatnie wysyłamy 
Państwu materiały informacyjne i dane 
techniczne naszych produktów.
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Grupa KraussMaffei jest obecna na całym świecie.  
Kraje z oddziałami KraussMaffei są zaznaczone na granatowo.  
W regionach oznaczonych białym kolorem grupę KraussMaffei 
reprezentuje ponad 570 partnerów handlowych i serwisowych.

KraussMaffei
Silna marka globalnej grupy

Rozwiązania w zakresie systemów  
i procesów dla różnych technologii 
Zarówno w zakresie wtryskarek, maszyn 
dozująco-mieszających, jak i układów 
automatyzacji, marka KraussMaffei jest 
na całym świecie synonimem pionier-
skich i kompleksowych technologicznie 
rozwiązań w zakresie przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. O Państwa przewadze 
konkurencyjnej stanowi nasza bogata 
wiedza, siła innowacji i pasja w tworzeniu 
maszyn do tworzyw sztucznych. Będąc 
dostawcą systemów dla różnych branż, 
udostępniamy użytkownikom modułowe  
i standardowe instalacje, jak również 
indywidualnie opracowane rozwiązania.

Na całym świecie do Państwa usług
Dzięki naszej globalnej sieci sprzedaży 
i serwisu, oferujemy klientom w wielu 
krajach doskonałą bazę do owocnych 
relacji handlowych. Dzięki naszej blisko-
ści do klienta, możemy szybko odpowia-
dać na indywidualne zapytania. Wspólnie 
z Państwem opracowujemy najlepsze pod 
względem technicznym i ekonomicznym 
rozwiązania. Zachęcamy do przetesto-
wania naszej technologii w Państwa 
warunkach produkcyjnych i zapoznania 
się z pakietem usług przygotowanych 
specjalnie dla Państwa. 

Grupa KraussMaffei
Kompleksowa wiedza techniczna

Technologia jako wyróżnik3

Grupa KraussMaffei, jako jedyny na 
świecie dostawca, oferuje pod swoimi 
markami KraussMaffei, KraussMaffei 
Berstorff i Netstal szeroki zakres maszyn 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
i gumy: wtryskarki, automatyzacja,  
mas zyny dozująco-mieszające i wytła-
czarki. Grupa jest obecna na całym 
świecie poprzez sieć 30 spółek zależnych, 
kilkunastu zakładów produkcyjnych 
oraz około 570 partnerów handlowych i 
serwisowych. Dzięki temu jesteśmy dla 
Państwa kompetentnym i uniwersalnym 
partnerem. Zapraszamy do korzystania z 
naszej kompleksowej i unikalnej w branży 
wiedzy technicznej.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.kraussmaffeigroup.com

Indywidualne usługi serwisowe
Nasi pracownicy z działów obsługi klienta, 
technologii oraz serwisu służą Państwu 
pomocą w kwestiach związanych z maszy-
nami, procesem i systemami. Takie kom-
pleksowe wsparcie oferujemy Państwu  
na całym świecie, zawsze szybko i zawsze 
na wysokim poziomie. Nasza koncep-
cja Life Cycle obejmuje kompleksową, 
indywidualnie dopasowaną ofertę usług 
towarzyszących użytkownikowi przez cały 
okres eksploatacji maszyn. Organizowane 
dla naszych klientów seminaria mają inte-
raktywny charakter i koncentrują się głów-
nie na zagadnieniach praktycznych. Użyt-
kownikom maszyn oferujemy szkolenia 
dopasowane do indywidualnych wymagań 
i prowadzone w dogodnych lokalizacjach.

Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www.kraussmaffei.com
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KraussMaffei jest liderem rynku w zakresie wtryska-
rek wielkogabarytowych. Nasza seria MX ciesząca 
się uznaniem na całym świecie wyróżnia się przede 
wszystkim opracowaną przez nas hydromechaniczną 
dwupłytową jednostką zamykania. Zakres oferty obej-
muje od kompaktowych wtryskarek z pełną auto-
matyzacją poprzez kompleksowe gniazda produkcyjne 
aż po kompletne planowanie fabryki.

Wtryskarka MX umożliwia podniesienie jakości pro-
cesu i wydajności produkcji. Korzyścią dla użytkow-
nika są nasze ugruntowane know-how, indywidualnie 
dobrane rozwiązania oraz kompetentny, ogólnoświa-
towy serwis.

Wydajne. Wszechstronne. Trwałe.
Maszyny serii MX




