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Zderzenie mocy z elastycznością
Nowa w pełni elektryczna seria PX

Seria PX stanowi odpowiedź na zapytania odnośnie większej 
elastyczności przy ciągłym wzroście produktywności. Wybie-
rając z dużego zestawu modułów, można złożyć maszynę  
PX dokładnie według potrzeb produkcyjnych. Skonfigurowanie 
maszyny swoich marzeń jest łatwe!

Solidne układy mechaniczne, dynamiczne technologie wysoko 
precyzyjnych napędów oraz inteligentne zarządzanie energią 
czynią maszynę PX niezawodnym, produktywnym i efektywnym 
czynnikiem wydajności w każdej wtryskowni.
Optymalna ergonomicznie wysokość robocza, maksymalna 
ilość wolnego miejsca pod układem zamykania i doskonała 
dostępność stanowią o maksymalnej łatwości obsługi.

Seria PX wyróżnia się elastycznością w całym okresie 
eksploatacji:

Elastyczność przy doborze 
–  Szeroki wybór kombinacji układów zamykania i agregatów

wtryskowych
–  Wiele opcji zwiększających wydajność i liczbę funkcji

Elastyczność w czasie produkcji
–  Wysoka ergonomia obsługi i dostępność
–  Łatwa zmiana formy i szybki rozruch

Elastyczność doposażania
– Opcje dla rozszerzonego zakresu zastosowań
–  Profesjonalne wsparcie serwisowe gwarantuje dopasowanie

do aktualnych standardów jakości i wydajności



Technika bez tajemnic 
Fascynujący podgląd elektrycznej 
serii PX

Dla każdej siły zwarcia 
po dwie wielkości płyt

Szeroko podparta ruchoma 
płyta mocująca formę na  
prowadnicach liniowychKompleksowe rozwiązania 

w zakresie automatyki

Wyrzutnik  
z dużym skokiem 
(hydrauliczny  
lub elektryczny)

Szybki podwójny 
5-przegubowy kolanowy
układ zamykania

Zintegrowana  
serwohydraulika

Optymalna dostępność Maksimum wolnego 
miejsca na odbiór 
wyprasek
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Zaawansowane technicznie 
układy plastyfikacji

Wydajny, precyzyjny  
i efektywny zespół wtryskowy

Dobrze przemyślane  
szafy sterownicze

Równoległe serwohydrauliczne 
cylindry ruchu agregatu

Łatwy w obsłudze  
sterownik MC6



Ogromne możliwości kombinacji
Maksymalna elastyczność doboru podzespołów

6 Maszyny serii PX
Elastyczność przy doborze

Wszechstronna jednostka zamykania 
zapewniająca wyjątkową produktywność
Efektywny i wysoce dynamiczny 
podwójny 5-przegubowy kolanowy układ 
zamykania w połączeniu z inteligentną 
techniką serwonapędu zapewnia dosko-
nałą produktywność i oszczędność przy 
równoczesnej optymalnej ochronie formy.

Główną cechę maszyny PX 
stanowi indywidualna kom-
binacja jednostki wtrysku  
z jednostką zamykania. Tym 
samym seria wyznacza nowe 
standardy elastyczności pro-
dukcji: możliwe jest skonfi-
gurowanie dokładnie takiej 
maszyny, jaka jest rzeczywi-
ście potrzebna – ni mniej,  
ni więcej.

Duże możliwości kombinacji  
jednostek zamykania i wtrysku 
Doskonałe wykorzystanie powierzchni 
produkcyjnej: dzielone łoże maszyny 
pozwala kombinować jednostkę zamy-
kania i agregat wtryskowy na wiele 
sposobów, a długość maszyny pozostaje 
jedynie taka, jaka być musi. Również  
w przypadku, gdy duża jednostka zamy-
kania i mała jednostka wtrysku są ze 
sobą połączone.

Podwójny 5-przegubowy kolanowy układ zamykania wyróżnia się efektywnością i wyjątkową dynamiką.
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Najwyższej klasy jednostka wtrysku
Absolutna niezmienność gramatury  
wtrysku powstaje w sytuacji, gdy doskonała  
plastyfikacja i precyzyjna technika napę-
dowa harmonijnie ze sobą współgrają. 
Maszyna PX w powtarzalny sposób wytwarza 
wypraski z wyjątkową jakością i wydajno-
ścią – cykl za cyklem.

Dwa równolegle serwohydrauliczne cylindry 
zapewniają optymalną siłę przyłożenia 
dyszy – bardzo szybko i bez sił poprzecznych. 
Redukuje to czasy cykli i zapobiega wycie-
kom z dyszy.

Szeroka oferta ślimaków i zaworów 
zwrotnych
Wszystkie standardowe układy plastyfikacji 
PX wyróżniają się doskonałą jakością  
uplastycznienia masy i obejmują szeroki  
zakres zastosowań. Dodatkowo w przy-
padku szczególnych wymagań związanych  
z przetwórstwem, możliwy jest wybór  
z szerokiej oferty specjalnych ślimaków 
i zaworów zwrotnych, również w wersji 
wysokotemperaturowej i dużej wydaj-
ności (HPS), rzecz jasna, z odpowiednią 
ochroną przed zużyciem eksploatacyjnym. 

Korzyści dla użytkownika: 
–  Optymalna długość maszyny  

i wykorzystanie przestrzeni
–  Ukierunkowana inwestycja  

w siłę zwarcia i wydajność wtrysku
–  Elastyczne stosowanie form
–  Krótki czas cyklu
–  Wysoka dyspozycyjność
–  Niskie koszty energii
–  Bardzo szeroki zakres zastosowań
–  Długie okresy użytkowania
–  Doskonała jakość uplastycznionej masy
–  Wysoka wydajność plastyfikacji

Ślimaki i zawory zwrotne są dostępne  
do wyboru z szerokiej oferty.

Wtryskarka PX to gwarancja jakości i efektywności każdego wtrysku.

Wtryskarka PX oferuje wyjątkowo  
wiele kombinacji jednostek zamykania  
i układów wtrysku.



Maszyny serii PX
Elastyczność w doborze8

Zwiększona płyta mocowania formy
80 ton siły zwarcia to wystarczająco dużo, 
ale na formę potrzeba jeszcze więcej 
miejsca? W takim razie należy wybrać 
wtryskarkę PX 81.
Daje to znacznie więcej miejsca na 
zamontowanie formy w codziennej dzia-
łalności produkcyjnej. Nie ma potrzeby 
kupowania w tym celu maszyny o zwięk-
szonej sile zwarcia. Oczywiście, maksy-
malna dopuszczalna masa formy również 
ulega zwiększeniu.

Przemyślana konstrukcja jednostki zamykania 
Modułowa konstrukcja zapewnia swobodę 
stosowania różnych form

Korzyści dla użytkownika: 
–  Niższe koszty inwestycji
–  Większa elastyczność w stosowaniu 

form

Większe płyty

Odpowiednia jednostka zamykania dzięki modułowości

Wtryskarka PX jest już w standardzie wyposażona w płyty mocujące z dużym zapasem wytrzyma-
łości, a pokaźne wysokości i drogi otwarcia form pozwalają elastycznie stosować formy o różnej 
wielkości. Jeśli to nie wystarczy, możliwe jest opcjonalne zwiększenie wysokości zabudowy formy.

PX 80

Prześwit
Masa formy

Wysokość formy Droga otwierania formySiła zwarcia

PX 51

PX 50

400420

370

750 kg

750 kg

450 kg

350

300350

800 kN

500 kN

500 kN

Dla wszystkich jednostek  
zamykania obowiązuje zasada:

Wysokość formy można zwiększać  
dla każdej jednostki zamykania.

+ 100



Korzyści dla użytkownika: 
– Największy skok wyrzutnika na rynku
– Znakomity dostęp do wyrzutnika
– Wyjątkowo mocna konstrukcja
– Maksymalna równoległość płyt
– Możliwość stosowania ciężkich form
– Ochrona formy

Maksymalna równoległość płyt przy  
każdej masie formy
Więcej miejsca to również większy ciężar. 
W przypadku wtryskarki PX można mieć 
pewność: jeśli forma pasuje do maszyny, 
to również jednostka zamykania jest 
przystosowana do zwiększonego ciężaru 
formy. Szerokie podparcie ruchomej płyty 
na prowadnicach liniowych oraz sztywne 
łoże maszyny gwarantują doskonałą  
równoległość płyt. 

Wyrzutnik serwohydrauliczny
Standardowy wyrzutnik wtryskarki PX 
jest napędzany przez zintegrowany układ 
serwohydrauliczny i oferuje wiele korzyści. 
Skok wyrzutnika jest wyjątkowo duży,  
co umożliwia stosowanie form z wyjątkowo 
długimi drogami odbioru. Duży zakres 
otwarcia drzwi ochronnych i szeroka kon-
strukcja płyty ruchomej umożliwiają łatwy 
dostęp do wyrzutnika.

999

Seria PX dopuszcza dużą swobodę  
stosowania form.



Maszyny serii PX
Elastyczność w doborze10

Pełna elastyczność
Większy wybór wersji wyrzutników

Solidny albo filigranowy:  
w zależności od wymagań  
w trakcie odbierania wyprasek 
korzystne jest zastosowanie 
wyrzutników serwohydraulicz-
nych bądź elektrycznych.  
Wtryskarka PX oferuje obie  
te możliwości.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Właściwy wyrzutnik dla każdej formy
–  Proste i szybkie przezbrajanie
–  Precyzyjne wyjmowanie z formy, co 

oznacza większą liczbę nieuszkodzonych 
wyprasek

–  Czysta produkcja

Mocny i elastyczny:  
wyrzutnik hydrauliczny
W produkcji wykorzystywane są formy  
z silnie wypychanymi płytami wyrzutników?  
W takim razie najwłaściwszym rozwiąza-
niem jest wyjątkowo mocny, hydrauliczny 
wyrzutnik, stosowany standardowo  
we wtryskarce PX. Toleruje on wszelkie 
impulsy mechaniczne lub uderzenia 
pochodzące od formy. Duży skok wyrzut-
nika zapewnia ponadto dużą elastyczność 
w przypadku każdej formy. 

Jeśli potrzebna jest większa siła wyrzut-
nika, to w przypadku każdej wtryskarki 
PX możliwe jest wybranie jej zwiększenia 
o 50 procent. Natomiast dla zoptymali-
zowania odbierania swobodnie spadają-
cych wyprasek możliwe jest zwiększenie 
prędkości wyrzutnika nawet o 100 procent.  

Ponadto każdy z wyrzutników jest  
opcjonalnie dostępny również jako  
płyta wyrzutnikowa.

Wyjątkowo precyzyjny:  
wyrzutnik elektryczny
Wypraski mają być precyzyjnie przekazy-
wane do odbioru przez robota? W takim 
wypadku warto jest sięgnąć po opcjo-
nalnie dostępny wyrzutnik elektryczny 
wtryskarki PX. Działa on z ogromną 
precyzją i powtarzalnością. Podobnie jak 
w przypadku wyrzutnika hydraulicznego, 
dostępna jest również wersja elektryczna 
o zwiększonej sile lub prędkości. Każdy 
wyrzutnik elektryczny jest wyposażony 
w hamulec silnikowy do zatrzymywania 
położenia w przypadku form wykorzystu-
jących siłę sprężystą. Można go również 
hermetycznie obudować w przypadku 
przestrzeni o szczególnych wymaganiach 
w zakresie czystości.

Większa szybkość: zwiększona prędkość wyrzutnika kompensuje dynamiczny ruch układu zamykania przy spadających wypraskach.
Większa siła wyrzutnika: gdy wypraski obkurczają się na rdzeniu, jest to pomocne przy wyjmowaniu z formy.
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Siła i szybkość
Większe możliwości jednostki wtrysku

Materiał, geometria wyprasek, 
żądana ilość. Te wielkości defi-
niują, jak wydajna ma być jed-
nostka wtrysku maszyny. Wtry-
skarka PX elastycznie dostoso-
wuje się do życzeń użytkownika.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Elastyczne wykorzystanie w wielu 

zastosowaniach
–  Wysoka wydajność wtrysku
–  Elastyczne stosowanie form i dysz
–  Wyższa wydajność plastyfikacji
–  Krótszy czas cyklu
–  Szybszy rozruch

Większa prędkość wtrysku
W przypadku wyprasek cienkościennych 
lub z długą drogą płynięcia istnieje możli-
wość wyposażenia każdej wtryskarki  
w opcję większej prędkości wtrysku.

Większa siła przyłożenia dyszy
Dzięki dwóm serwohydraulicznym 
cylindrom agregatu, wtryskarka PX już 
w standardzie dysponuje dostatecznie 
wysokimi siłami przyłożenia dyszy. Jeśli 
dla specjalnych geometrii dysz wyma-
gane będą bardzo duże siły przyłożenia, 
na przykład w przypadku dysz zanurza-
nych o dużych przekrojach, to we wtry-
skarce PX będzie to można łatwo skonfi-
gurować za pomocą katalogu opcji.

Większa wydajność plastyfikacji
Wydajność produkcji ma zostać zwięk-
szona przez zwiększenie przepływu mate-
riału? Żaden problem. We wtryskarce PX 
każdy zespół wtrysku jest opcjonalnie 
dostępny również ze zwiększoną mocą 
napędu ślimaka.

Większa prędkość agregatu
Dzięki wydajnemu zintegrowanemu  
układowi serwohydraulicznemu prędkość 
ruchu agregatu wtryskowego wynosi 
już w standardzie co najmniej 50 mm/s. 
Opcjonalnie prędkość agregatu każdej 
wtryskarki PX można podwoić nawet do 
100 mm/s. W zastosowaniach z unoszoną 
dyszą można w ten sposób znacznie  
skrócić czasy cykli i przyspieszyć rozruch.

Jednostka wtrysku maszyny PX gwarantuje zawsze taką wydajność,  
jaka jest potrzebna.

Więcej mocy dla bezpieczeństwa procesu:
Zwiększona siła przyłożenia dyszy

Więcej mocy przy plastyfikacji:
Wyższa moc napędu ślimaka

Więcej mocy wtrysku:
Zwiększona prędkość wtryskiwania



Maszyny serii PX
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Doskonała praca przy każdej wielkości
Zawsze właściwa wysokość robocza  
i wygodny dostęp

Codzienna praca musi być 
wygodna. Obejmuje to przemy-
ślane procesy, ergonomię oraz 
praktyczną maszynę z ułatwioną 
obsługą i konserwacją.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Znakomita przejrzystość wszystkich 

procesów
–  Maksymalna łatwość obsługi
–  Ergonomiczna wysokość pracy
–  Optymalny wgląd w pracę maszyny

Wysokość robocza: 
precyzyjnie dopasowana
Maszyny serii PX umożliwiają każdemu 
pracownikowi przezbrajającemu ergono-
miczną pracę na wygodnej wysokości: przy 
montażu i podłączaniu form, wzrokowej 
kontroli dyszy lub podczas czyszczenia.

MC6: z regulowaną wysokością
Panel obsługi MC6 można odchylać oraz 
łatwo i bezstopniowo ustawiać na wygodną 
wysokość pracy. Dodatkowo moduł 
obsługi MC6 można wybrać również  
w wersji „Multitouch” i korzystać z dużego 
24-calowego pulpitu sterowania. Pozwala 
to mieć kontrolę nad wszystkimi proce-
sami i samodzielnie kształtować interfejs 
użytkownika metodą „przeciągnij i upuść”.

Dostęp do maszyny PX jest bardzo wygodny 
i umożliwia ergonomiczną pracę.
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Korzyści dla użytkownika: 
–  Doskonała dostępność
–  Uproszczona zmiana formy
–  Obszerna wolna przestrzeń pod  

jednostką zamykania
–  Proste umieszczanie przenośników 

taśmowych
–  Optymalne wykorzystanie powierzchni 

produkcyjnej

Doskonała dostępność ze wszystkich 
stron
Wtryskarkę PX wyróżnia pełna dostępność 
do wszystkich stref maszyny. Duże, lekko 
poruszające się drzwi ochronne zapew-
niają niezakłócony dostęp do jednostki 
zamykania, nie przeszkadza w tym żadna 
rama maszyny. A dzięki zdejmowanym 
elementom osłon wszystkie podzespoły 
maszyny są łatwo dostępne do konserwa-
cji i czyszczenia. 

Wolna przestrzeń: więcej miejsca  
na przenoszenie wyprasek 
Łoże jednostki zamykania wtryskarki PX 
jest ukształtowane tak, by obszar wzdłuż  
i w poprzek maszyny był wolny aż do  
posadzki i był dostępny dla transportu 
wyprasek. Dzięki temu pojemniki na 
wypraski lub przenośniki taśmowe można 
bardzo łatwo i praktycznie ustawić pod 
maszynę tak, by nie przeszkadzał w tym 
żaden poprzeczny wspornik. 

Wtryskarka PX zapewnia miejsce 
na przenośniki taśmowe i pojemniki.



Maszyny serii PX
Elastyczność produkcji14

Precyzyjniej już się nie da
Mniej braków i doskonała jakość

Lekko poruszający się, pozba-
wiony luzów i wytrzymały układ 
mechaniczny oraz precyzyjnie  
i dynamicznie działające napędy 
stanowią warunki konieczne 
maksymalnej precyzji. W przy-
padku wtryskarek serii PX jedno  
i drugie zastosowano bez żadnych 
kompromisów. Wynik: doskonała 
jakość wyprasek zapewniająca  
maksymalne zadowolenie klienta.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Wysoka równoległość płyt
–  Optymalne trzymanie formy
–  Kolumny wolne od smaru dla  

zapewnienia lepszej czystości
–  Maksymalna sprawność energetyczna

Symetryczne doprowadzanie siły  
zapewnia optymalne trzymanie formy
Konstrukcja jednostki zamykania z wąskim 
zakresem tolerancji i doskonałą symetrią 
zapewnia bezpośrednie i równomierne 
doprowadzenie siły na ruchomą i stałą 
płytę mocowania formy. 

Optymalnie dopasowany do dźwigni 
kolanowej serwomotor zapewnia szybkie 
i bardzo precyzyjne ruchy zamykania 
i otwierania. Dzięki temu każdy ruch 
ruchomej płyty mocującej do wyznaczonej 
pozycji odbywa się z pełną powtarzalnością 
i precyzją.

Równoległe prowadzenie formy zawsze 
czysto i skutecznie
Szerokie podparcie ruchomej płyty na 
precyzyjnych prowadnicach liniowych 
zapewnia dokładną równoległość połówek  
formy we wszystkich położeniach. Ponadto  
opór tarcia w stosunku do typowego pro-
wadzenia na ślizgach lub kolumnach jest 
mniejszy nawet o 80 procent.

Dzięki prowadnicom liniowym kolumny 
służą jedynie do przekazywania siły  
i nie stykają się w żaden sposób z płytą 
ruchomą. Smarowanie jest wyelimino-
wane, a przestrzeń produkcyjna pozostaje 
czysta.

Każdy zespół zamykania wtryskarki PX jest 
opcjonalnie dostępny z systemem automatycz-
nej regulacji siły zwarcia (+/- 2 procent).
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Korzyści dla użytkownika: 
–  Absolutna niezmienność gramatury 

wtrysku
–  Najwyższe bezpieczeństwo procesu
–  Niezmiennie wysoka jakość detali
–  Kompensowanie wahań właściwości 

partii materiału

Powtarzalne procesy dzięki wbudowanej 
precyzji i dynamice
Precyzyjne, dynamiczne i bardzo szybko 
reagujące serwomotory tworzą ruch 
związany z wtryskiem, przekazywany 
bezpośrednio na ślimak za pomocą bez-
luzowego układu wrzecion. Ustawione 
parametry procesu, jak prędkość, ciśnie-
nie i przesunięcie są szybko i precyzyjnie 
regulowane z minimalnym zakresem 
tolerancji.

Wrażliwe czujniki mierzą ciśnienie wtrysku 
bezpośrednio w przenoszonej sile jako 
wartość bezwzględną. Zapewnia to pre-
cyzyjną regulację ciśnienia docisku i spię-
trzania. Połączenie optymalnej powtarzal-
ności i jakości plastyfikacji powoduje, że 
wtryskarka PX spełnia najwyższe wyma-
gania w zakresie absolutnej niezmienności 
gramatury wtrysku.

APC: inteligentne maszyny 
System APC wykrywa wahania procesów,  
które mogą być powodowane przez 
zmienne warunki otoczenia lub zmienną 
lepkość materiału i samoczynnie im 
przeciwdziała. W ten sposób użytkownicy 
mogą czerpać korzyści z niezmiennie 
wysokiej jakości wyprasek, niższych kosztów 
odpadów i tworzywa oraz uproszczonego 
stosowania materiału z recyklingu.

APC plus:  
doskonała niezmienność gramatury 
wtrysku
W rozszerzonej wersji APC plus oferujemy 
liczne nowe, inteligentne funkcje, na 
przykład istnieje możliwość uwzględnienia 
specyficznego zachowania się materiału 
surowca. Zoptymalizowana łatwość 
obsługi ułatwia kontrolę procesu.  
Rozwiązanie APC plus może być wykorzy-

stywane również w nowych zastosowa-
niach, na przykład przy produkcji detali 
cienkościennych lub wtrysku kaskadowym.

Process Control
byAPC+

Standard: stały punkt przełączania
z APC plus: punkt przełączania dostosowany

Stałość masy wtrysku przy zawartości recyklatu 20% i 40% – z zastosowaniem i bez zastosowania systemu APC plus.
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Gramatura
wtrysku (g)

Zawartość recyklatu 20%
Dostosowanie średnie

Zawartość recyklatu 40%
Dostosowanie silne

Droga
przełączania
(mm)
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Korzyści dla użytkownika:
–  Rekuperacja energii hamowania
–  Oddawanie energii do sieci
–  Minimalne zużycie energii
–  Mniejsze zużycie wody
–  Niskie poziomy emisji ciepła

Niedościgniona sprawność energetyczna
Oszczędność energii elektrycznej, wody i pieniędzy

Oszczędzanie zasobów i równo-
czesna obniżka kosztów eksplo-
atacji: to możliwe dzięki inteli-
gentnemu zarządzaniu energią. 
Wtryskarka PX odzyskuje energię 
hamowania i może nawet zwracać 
energię elektryczną do sieci.

Minimalne zużycie energii dzięki  
maksymalnej sprawności
Wyjątkowo oszczędna: dzięki wysokiej 
ogólnej sprawności, wtryskarka PX 
zużywa bardzo mało energii, przy każdym  
obciążeniu i w rozmaitych zastosowaniach.  
W stosunku do wtryskarek hydraulicz-
nych pozwala to często zaoszczędzić 50  
i więcej procent energii.

Maszyna PX jest skromna, również jeśli 
chodzi o zapotrzebowanie na wodę. Ze 
względu na niewielkie straty energii prze-
łożenia w napędach, wewnętrzne obcią-
żenie chłodzeniem jest bardzo niskie, a 
oszczędności na poziomie nawet 70 procent 
nie są niczym nadzwyczajnym.

Zarządzanie energią w trybie  
z rekuperacją
Wydajne napędy z wbudowaną rekuperacją 
energii: falowniki i serwomotory wtryskarki 
PX są doskonale dobrane do odpowiedniej 
osi serwo. Dzięki temu reagują szybko  
i bezpośrednio na każde polecenie stero-
wania.

Wszystkie serwomotory działają w trybie  
z rekuperacją, przetwarzając energię 
odzyskiwaną podczas hamowania na 
energię elektryczną. Jest ona z powrotem 
magazynowana w obwodzie pośrednim 
maszyny, zużywana od razu samoczynnie 
przez inne osie lub oddawana do sieci.  
W ten sposób można ponownie wykorzystać 
nawet do 60 procent.
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Położenie jednostki zam
ykania

Rekuperacja energii hamowania w serii PX

Jednostka 
zamknięta

Jednostka 
zamknięta

Jednostka zamykania 
otwarta

Oś czasu 

Energia przyspieszania  
jednostki zamykania

Energia hamowania odzyskana 
z jednostki zamykania

Pozycja układu zamykania

Moc ruchu układu zamykania



Wszystko, co potrzebne, jest na miejscu
Zintegrowana serwohydraulika

Wszystko doskonale schowane: 
serwohydrauliczny układ ruchów 
agregatu i wyrzutnika jest we 
wtryskarce PX zintegrowany 
z maszyną. W razie potrzeby 
napędza on również rdzenie lub 
dysze iglicowe.

Korzyści dla użytkownika:
–  Proste korzystanie z rdzeni bez dużej 

dodatkowej inwestycji
–  Brak zapotrzebowania na dodatkowe 

miejsce na oddzielne agregaty hydrau-
liczne

–  Przygotowanie na wszelkie ewentualności

171717

Agregat serwohydrauliczny o dużej 
sprawności energetycznej jest we  
wtryskarce PX dobrze umiejscowiony.

Zintegrowana serwohydraulika,  
inteligentna konstrukcja maszyny 
W odróżnieniu od rozwiązań typowo spo-
tykanych na rynku, w których oddzielne 
dostawiane agregaty hydrauliczne zaj-
mują zbyt wiele miejsca, w każdej wtry-
skarce PX agregat serwohydrauliczny  
o dużej sprawności jest już wbudowany. 
W standardowej wersji obsługuje on osie 
agregatu wtryskowego i wyrzutników. 
Powierzchnia produkcyjna jest oszczę-
dzana, gdyż wszystko jest schowane  
w łożu maszyny.

Proste zasilanie dodatkowych odbiorników 
hydraulicznych
Dzięki zintegrowanemu układowi ser-
wohydrauliczemu możliwe jest bardzo 

proste korzystanie z dodatkowych funkcji 
hydraulicznych maszyn i formy – mowa 
tu choćby o rdzeniach, zamknięciach igli-
cowych czy kaskadach. Doposażenie we 
wszelkie aplikacje jest łatwe i nie wymaga 
dużych nakładów, a zawsze istnieje moż-
liwość programowania z zastosowaniem 
sterownika MC6.

Układ serwohydrauliczny już w standardzie 
zapewnia dostatecznie duży przepływ 
objętościowy, aby było możliwe korzystanie 
z wielu hydraulicznych funkcji formy.  
W szczególnych przypadkach można 
dodatkowo zwiększyć moc agregatu 
hydraulicznego – wszystko w obrębie 
maszyny, a nie oddzielnie.
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Wszystko dla formy 
Dodatkowe opcje doposażenia

Ruchy rdzeni, kaskady lub chłodzenie. Aby w przyszłości móc produkować ze wszystkimi rodzajami 
form, wtryskarka PX oferuje wiele możliwości doposażenia. Klient kupuje tylko te funkcje, których 
aktualnie potrzebuje, wiedząc, że maszyna jest przygotowana na wszelkie dalsze ewentualności. 
Taka elastyczność w pełni elektrycznym zakresie jest dostępna tylko w KraussMaffei.

Ruchy rdzeni i dysze iglicowe
Wtryskarkę PX można bardzo łatwo 
doposażać w hydrauliczne funkcje formy 
w rodzaju ruchów rdzeni czy dysz igli-
cowych, gdyż układ serwohydrauliczny 
wymagany do ich zasilania jest zintegro-
wany w każdej maszynie PX. Już w wer-
sji standardowej realizuje on wysokie 
wartości przepływu, które można jesz-
cze bardziej zwiększyć w razie potrzeby. 
Programowanie wszystkich funkcji jest 
możliwe bezpośrednio przez sterownik 
MC6.

Dobre chłodzenie i czytelne  
uporządkowanie
We wtryskarce PX wszystko ma swoje 
miejsce. Upraszcza to wykorzystanie 
opcji chłodzenia formy i termostatowania. 
Gotowe złącza do podpięcia obwodów 
wody chłodzącej i regulacji temperatury 
są umieszczone blisko formy. Dzięki 
temu zapewniony jest komfort przy 
przezbrajaniu formy oraz porządek  
w strefie jej mocowania.

Efektywne uzupełnienie stanowi również 
elektroniczny rozdzielacz wody. Przy jego 
wykorzystaniu przepływ, ciśnienie i tem-
peratura są rejestrowane automatycznie 
i już nie trzeba dokumentować ich ręcznie.

Korzyści dla użytkownika:
–  Oszczędność miejsca i uporządkowanie
–  Proste, centralne sterowanie przez 

sterownik MC6
–  Doskonałe wyposażenie do wszelkich 

zadań w przyszłości

Doposażenie w mechanizmy ruchu rdzeni jest 
możliwe w łatwy sposób.

Maszyna PX ma wiele do zaoferowania również 
jeśli chodzi o chłodzenie i termostatowanie.
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Łatwe doposażanie
Dodatkowe urządzenia w szafie sterowniczej

Łatwa rozbudowa: jeśli chodzi o dodatkowe elektroniczne układy sterowania,  
szafy sterownicze są już fabrycznie skonfigurowane do montażu dodatkowych opcji.

Pewna przyszłość dzięki rezerwom 
miejsca
Przyszłe wymagania nie są jeszcze znane? 
Dla wtryskarki PX to żaden problem, 
gdyż każda szafa sterownicza jest już 
przygotowana do maksymalnego zakresu 
opcji. Dzięki temu można łatwo umieścić 
dodatkowe regulatory do plastyfikacji lub 
podgrzewania formy.

Niektóre możliwe opcje doposażenia 
–  Dodatkowe układy ogrzewania cylindra
–  Mocniejszy agregat hydrauliczny
–  Sterowanie zaworami hydraulicznymi  

i pneumatycznymi
–  Interfejsy automatyzacji
–  Przenośniki taśmowe, rynny zsypowe
–  Interfejsy systemów monitorowania 

(kamera, wagi itd.)
–  Złącze dla magnetycznych  

płyt mocujących
–  Dane z interfejsów (Ethernet, CIMI)
–  Interfejs komputera sterującego  

(Industry 4.0)
–  I nie tylko…

Korzyści dla użytkownika:
–  Najwyższe standardy bezpieczeństwa
–  Rezerwy miejsca i wydajności  

dla doposażenia
–  Obszerny katalog opcji

Szafa sterownicza jest przygotowana  
na wiele opcji.
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Maksymalna łatwość obsługi 
Liczne funkcje dodatkowe ułatwiają obsługę

Opracowany przez KraussMaffei 
intuicyjny sterownik MC6 pod 
każdym względem upraszcza 
użytkownikom obsługę maszyny. 
Nasi doświadczeni specjaliści 
z dziedziny oprogramowania 
postawili na przydatne funkcje 
pozwalające na łatwą nawigację.

Korzyści dla użytkownika: 
–  Wysoka łatwość obsługi
–  Szybka i pewna nawigacja
–  Inteligentne wspomaganie ustawiacza
–  Szybka i efektywna kontrola procesu
–  Pomocne narzędzia optymalizacji

Szybkie programowanie i pomysłowe 
pomoce ustawień
Poniższe narzędzia dostępne w sterowniku 
MC6 ułatwiają programowanie i ustawianie 
wtryskarki
–  SplitScreen i XtraScreen  

(MC6 Multitouch): podgląd najważniej-
szych procesów produkcyjnych

–  Process Designer: przejrzyste przed-
stawianie i przetwarzanie wszystkich 
procesów

–  Barrel Heating Assistant: szybkie  
wczytywanie profili temperatury cylin-
drów i obliczanie wartości zadanych

–  Timer tygodniowy: maszyna jest  
rozgrzana na zdefiniowaną chwilę  
rozpoczęcia produkcji

–  Kreator programowania WizardX:  
tylko cztery kroki do działającego  
programu podstawowego

Duży wybór możliwości doposażenia
Sterownik MC6 można modyfikować 
przez cały okres eksploatacji maszyny. 
Przykładowo, jeśli chodzi o prezentowanie 
wykresów, na przykład krzywej ciśnienia, 
istnieje możliwość doposażenia
w pakiet analizy graficznej. Wykresy 
trendów pozwalają identyfikować nawet 
najmniejsze wahania. Natomiast APC 
plus pozwala osiągnąć niezmienną jakość 
wyprasek. A interfejsy termostatów 
można uzupełniać w niezwykle łatwy 
sposób.

Doskonała kontrola
Rozmaite narzędzia pomagają użytkow-
nikowi monitorować procesy. W ten spo-
sób pakiet analiza cyklu przez cały czas 
sprawdza, czy wszystkie procesy przebie-
gają optymalnie. W dzienniku zapisywane 
są wszystkie dane, co daje maksymalną 
przejrzystość. Maksymalny wgląd  
w maszynę i jej ogólny widok zapewnia  
funkcja kamery. A w przypadku proble-
mów można połączyć się z naszymi  
specjalistami przy użyciu narzędzia 
Remote Manager.

Gotowi na standard Industry 4.0
Już dzisiaj pracujemy nad możliwo-
ściami jutra: komunikacja między 
maszynami i urządzeniami peryfe-
ryjnymi, inteligentne maszyny, które 
ustawiają się samodzielnie oraz 
serwis, który jeszcze przed użytkow-
nikiem zauważy, że coś jest nie tak. 
Zapraszamy do kontaktu z nami!

Sterownik MC6 to synonim maksymalnej 
łatwości obsługi.



21

Modernizacja do maszyny technologicznej
Silikon, konstrukcje lekkie i nie tylko

Korzyści dla użytkownika:
–  Niższe koszty kolorowego masterbatcha
–  Jednorodne wybarwienie wypraski
–  Nawet o 20 procent krótsze czasy 

zmiany kolorów

Doskonałe przygotowanie na przyszłość: wtryskarka PX jako baza dla wszystkich wymagań

Połączenie formowania  
termicznego płytek z powłoką 

organiczną z obtryskiem  
tworzywem sztucznym  

zwiększa wytrzymałość  
strukturalną i ogranicza ciężar.

Możliwość bezpiecznej i precyzyjnej 
produkcji z silikonu w postaci płyn-

nej i stałej.

Mniejsza masa, lepsza stabilność 
i krótsze czasy cykli.

Oferuje wszystko, co 
potrzebne do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych o wyso-
kich parametrach

Doskonała przydatność do  
produkcji w każdych warunkach 
clean-room

Inteligentna maszyna, przygotowania 
do połączenia w sieć w przyszłości.
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Nie wiadomo, co przyniesie 
przyszłość. Jeśli użytkownik 
zechce w przyszłości wejść 
na nowe obszary technologii, 
należy wybrać wtryskarkę PX 
jako solidny fundament. W grę 
wchodzą na przykład technologie 
konstrukcji lekkich w rodzaju 
CellForm lub FiberForm, prze-
twarzanie płynnego silikonu lub 
zastosowania w zakresie wyso-
kich temperatur.

30-procentowa oszczędność wsadu:  
ślimak HPS-M
Najlepsze wyniki w zakresie homogenizacji 
masy: ślimak HPS-M zapewnia wysoką 
wydajność, a dzięki doskonałej zdolno-
ści mieszania gwarantuje jednorodność 
materiału. Pozwala to oszczędzać kosz-
towny masterbatch. Ponadto następuje 
spadek odsetka braków oraz wydłużenie 
okresu eksploatacji dzięki łagodniej-
szemu przetwarzaniu materiału.
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Zarówno picker do odbioru wlewków SPX10... … jak i liniowe roboty LRX to rozwiązania odpowiednie dla wtryskarki PX.

Maszyny serii PX
Elastyczność doposażania22

Perfekcyjna współpraca 
układów automatyki z maszyną
Sprawdzona koncepcja automatyzacji

Nasze kompleksowe kompe-
tencje w dziedzinach wtrysku 
i automatyki to wymierna 
korzyść dla klienta. Standaryzo-
wane elementy w połączeniu  
z indywidualnymi rozwiązaniami 
stanowią podstawę wysokiej 
elastyczności produkcji. Zinte-
growana i zgodna z wymogami 
dyrektyw UE koncepcja bez-
pieczeństwa zapewnia wysoki 
standard bezpieczeństwa  
i zmniejsza koszty urządzeń.

Stabilna konstrukcja
Robot SPX10 z serwonapędem pozwolił 
firmie KraussMaffei poszerzyć możliwości 
automatyzacji i znacznie uprościć obsługę 
w porównaniu z rozwiązaniami pneuma-
tycznymi. Dzięki zwartej konstrukcji  
i stabilności możliwe jest bezpieczne i nie-
zawodne odbieranie wyprasek i wlewków  
o masie do 1000 g. Napęd serwo gwaran-
tuje wysoką dynamikę odbioru i precyzyjną 
powtarzalność, a przy tym oszczędność 
energii.

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.

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 programowanie 
zbędnym i wyklucza błędy przy pisaniu 
programu.



Maksimum ergonomii w zakresie szybkiej wymiany formy czyni wtryskarkę PX idealną do zastosowań technicznych. 
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Maksymalna precyzja
Zalety w zastosowaniach technicznych

Wtryskarka PX wyróżnia się 
wysoką precyzją i stanowi 
doskonałą platformę dla wszyst-
kich detali technicznych, czy 
to w branży elektronicznej, 
czy motoryzacyjnej. Chodzi tu 
przede wszystkim o następujące 
wymagania: złożone geometrie, 
wzmocnione lub niepalne mate-
riały, niezawodna stabilność 
wypraski, lekka konstrukcja, 
technologie powierzchni, inte-
gracja funkcji. Charakterystyczne  
dla tych branż są również częste 
zmiany form.

Zalety wtryskarki PX w zastosowaniach 
TEC 
–  Szerokie możliwości plastyfikacji tech-

nicznych tworzyw sztucznych (z unie-
palniaczem, wzmocnionych włóknami 
szklanymi) z zabezpieczeniem przed 
zużyciem eksploatacyjnym

–  Wyjątkowa powtarzalność
–  Optymalna niezmienność gramatury 

wtrysku (APC plus)
–  Duże możliwości w zakresie docisku
–  Integracja rozwiązań automatyzacji 

(wkładanie, odbieranie, paletyzacja, 
sortowanie) — wszystko za pomocą  
jednego układu sterowania

–   Rozbudowane funkcje ruchu rdzeni
–  Możliwość dostępu ułatwiająca 

wymianę formy
–  Obszerna wolna przestrzeń pod  

jednostką zwarcia na umieszczenie 
przenośników taśmowych

–  Odchylany agregat wtryskowy umożli-
wiający szybką zmianę materiału  
(prosta konserwacja)

–  Łatwa integracja dodatkowych  
technologii (CellForm, DMH)



Maszyny serii PX
Elastyczność doposażania24

Optymalna szybkość
Zalety w zastosowaniach związanych 
z opakowaniami

Krótkie czasy cykli przy możliwie wysokiej produkcji detali  
w jednostce czasu — oto główne wymagania branży opakowań. 
W praktyce oznacza to stosowanie form z możliwie wieloma 
gniazdami. I tu właśnie wtryskarka PX rozgrywa swoje atuty. 
Zwłaszcza tam, gdzie ze względu na niewielkie liczebności partii 
i znaczne zintegrowanie funkcji wymagana jest wysoka elastycz-
ność. Wtryskarka PX oferuje dokładnie właściwy pakiet: jest 
solidna, szybka, oszczędna i elastyczna.

Zalety wtryskarki PX w zastosowaniach PAC 
–  Powiększone płyty mocujące do form  

wielogniazdowych
–  Dynamiczny układ zamykania zapewnia 

krótkie czasy suchego cyklu
–  Wysoka prędkość wtrysku umożliwia  

produkcję detali cienkościennych
–  Wysoka wydajność plastyfikacji zapewnia 

duży przerób materiału
–  Duże prędkości wyrzutnika
–  Równoległe ruchy skracają czasy cykli
–  Niskie zużycie energii i wody
–  Maksimum wolnego miejsca na transport 

wyprasek pod układem zamykania
–  Ślimak o dużej wydajności (ślimak HPS) 

zapewnia optymalną jakość uplastycznio-
nej masy przy krótkich czasach cykli

–  Specjalne rozwiązania automatyki  
dla branży opakowań

Dzięki swojej szybkości wtryskarka PX 
doskonale nadaje się do zastosowań  
związanych z opakowaniami.



25

Maksymalna czystość
Zalety w zastosowaniach medycznych

Zastosowania dla techniki medycznej stawiają wysokie wymagania  
w zakresie czystości i jakości produktów. Już w standardzie 
wtryskarka PX nadaje się do czystych środowisk produkcyjnych. 
Ponadto istnieje możliwość przygotowania maszyny specjalnie dla 
branży medycznej przy zastosowaniu dalszych opcji wyposażenia  
i dodatków. Napędy pasowe są wówczas obudowane, miejsca 
smarowania zamknięte, a eksploatacja możliwa z użyciem oleju 
NSF H1 dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Zalety wtryskarki PX w zastosowaniach MED
–  Łatwe w czyszczeniu powierzchnie  

o wysokim połysku i antystatyczne
–  Chromowane kolumny wolne od smaru
–  Automatyczny układ centralnego  

smarowania
–  Smarowanie dźwigni kolanowej  

w układzie zamkniętym
–  Hermetyczne obudowanie wszystkich 

napędów
–  Zdejmowane elementy osłon zapewnia-

jące doskonałą dostępność
–  Elektryczny wyrzutnik
–  Bardzo cicha praca
–  Oleje NFS-H1 dopuszczone do kontaktu 

z żywnością
–  Maszyna jest podwyższona, aby można 

było łatwiej czyścić przestrzeń pod nią
–  Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji

Już w standardzie maszyna PX oferuje  
najlepsze warunki czystej produkcji.



26 Maszyny serii PX
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
To też może Państwa 
zainteresować

Szukają Państwo odpowiedniego rozwią-
zania automatyzacji? 
Do każdego zadania produkcyjnego ofe-
rujemy odpowiedni robot. Można również 
dobrać do odpowiednich wtryskarek spe-
cjalne systemy mocowania formy lub inne 
akcesoria.

Dostępne są również informacje  
o następujących zagadnieniach:
–  Picker do odbioru wlewków SPX10
–  Roboty liniowe serii LRX/LRX-S
–  Roboty przemysłowe serii IR

Również w obszarze serwisu przygotowa-
liśmy dla Państwa obszerne informacje:
– APC (Adaptive Process Control)
– Seria CX

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, 
maszyny 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 koncepcja Life 
Cycle obejmuje kompleksową, indywidu-
alnie dopasowaną ofertę usług towarzy-
szących użytkownikowi przez cały okres 
eksploatacji maszyn. Organizowane dla 
naszych klientów seminaria mają interak-
tywny charakter i koncentrują się głównie 
na zagadnieniach praktycznych. Użytkow-
nikom maszyn oferujemy szkolenia dopa-
sowane do indywidualnych wymagań  
i prowadzone w dogodnych lokalizacjach.

Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www.kraussmaffei.com
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Seria PX stanowi odpowiedź na zapytania odnośnie  
większej elastyczności przy ciągłym wzroście produk-
tywności. Wybierając z dużego zestawu modułów, można 
złożyć maszynę PX dokładnie według potrzeb produk-
cyjnych. Skonfigurowanie maszyny swoich marzeń jest 
łatwe!

Solidne układy mechaniczne, dynamiczne technologie  
wysoko precyzyjnych napędów oraz inteligentne 
zarządzanie energią czynią maszynę PX niezawodnym, 
produktywnym i efektywnym czynnikiem wydajności  
w każdej wtryskowni. Optymalna ergonomicznie wyso-
kość robocza, maksymalna ilość wolnego miejsca pod 
układem zamykania i doskonała dostępność stanowią 
o maksymalnej łatwości obsługi.

Zderzenie mocy z elastycznością
Nowa w pełni elektryczna seria PX




