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BY W obliczu dynamicznych i szybko rozwijających się rynków 
powstające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz koncerny 
o ugruntowanej pozycji coraz częściej wymagają od swoich 
dostawców krótkich czasów reakcji i cykli dostaw.

Podstawowa wtryskarka PrecisionMolding firmy KraussMaffei 
to w pełni elektryczna maszyna odpowiadająca na potrzeby 
energooszczędnej produkcji, która dzięki krótkiemu terminowi 
dostawy pozwala szybko reagować na wymagania rynku.

Łączy w sobie wysoką wydajność, łatwość obsługi i szybką 
dostępność. Maszyna nadaje się do stosowania w różnych 
branżach, np. w opakowaniowej, elektrycznej i elektronicznej, 
medycznej i w przemyśle motoryzacyjnym.

Zalety:
–  Optymalny stosunek ceny do wydajności w licznych  

zastosowaniach
–  Wysoki poziom efektywności energetycznej za sprawą 

całkowicie elektrycznej koncepcji napędu
–  Realizacja krótkich terminów dostaw dzięki  

koncepcji maszyny podstawowej z wybranym  
zakresem opcji

Przemysł motoryzacyjny

Opakowania

Przemysł medyczny

Branża techniczna

Prędkość wtrysku 1, 2, 3

Prędkość wtrysku 1 i 2

Prędkość wtrysku 3

Jednostka zamykania / wtrysku

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
PRECISIONMOLDING

PRECYZJA I WYDAJNOŚĆ 
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Siła 
zwarcia 
w tonach

Prześwit 
(hxv) w mm

Układy plastyfikacji (średnica ślimaka w mm)

SP 55 SP 100 SP 180 SP 250 SP 380 SP 540 SP 750 SP 1000 SP 1400 SP 2000
15 18 20 20 22 25 25 28 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 70

50 420 x 370

80 470 x 420

120 520 x 470

160 570 x 520

200 620 x 570

250 720 x 670

320 820 x 770



Adaptacyjne sterowanie procesem APC plus

Szybki podwójny 
5-przegubowy kolanowy 
układ zamykania

Duże i sztywne płyty montażowe form

Symetryczne przenoszenie 
siły na dyszę

Wysokowydajny układ plastyfikujący

Precyzyjny układ wtryskowy

Wydajna 
technologia 
serwonapędów

Precyzyjny napęd 
wyrzutnika

Sztywne łoże maszyny Szeroko podparta płyta ruchoma 
na prowadnicach liniowych

Inteligentny system 
sterowania MC P1



KORZYŚCI
MOCNE STRONY
PRECISIONMOLDING
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∙  Wysoka precyzja działania 
i doskonała powtarzalność

∙  Niskie zużycie energii, 
wody i materiałów pomocniczych 
przy niewielkich wymaganiach 
przestrzennych

∙  Krótkie czasy suchego cyklu  
i ruchy równoległe

∙  Optymalny stosunek ceny  
do wydajności w licznych  
zastosowaniach

∙  Łatwa modernizacja, ponieważ 
wszystkie opcje doposażenia  
przewidziano w maszynie  
podstawowej

∙  Wysoki poziom efektywności  
energetycznej dzięki 
całkowicie elektrycznej  
koncepcji maszyny

∙  Wsparcie biznesowe, aplikacyjne  
i serwisowe

∙  Szkolenia dla klientów na całym 
świecie

∙  Pionier w dziedzinie tworzyw  
sztucznych z silną siecią wsparcia

∙  Możliwość rozbudowy 
o funkcje hydrauliczne

∙  Łatwa integracja systemów 
automatyzacyjnych

∙  Interfejsy do nadrzędnych 
systemów sterowania

Układ dojazdu jednostki wtryskowej Kolorowy ekran multitouch 15“
do sterowania maszyną

Napęd jednostki zamykania sterowany 
silnikiem serwo: precyzja, dynamika i wydajność

5-przegubowy kolanowy układ zamykania
–  Duży skok otwarcia formy przy kompaktowej konstrukcji
–  Wytrzymały i płynny układ mechaniczny z wąską tolerancją
–  Szybki silnik o niskiej bezwładności do napędu wrzeciona
–  Idealne równoległe przenoszenie energii do ruchomej płyty
–  Automatyczne centralne smarowanie układu kolanowego  

za pomocą progresywnego dystrybutora

Wszechstronna technologia napędowa: silniki serwo
–   Do szybkich ruchów form wtryskowych i dynamicznego  

wytwarzania siły zwarcia
–  Wysoka rozdzielczość zapewniająca precyzyjny ruch formy
–  Funkcja ochrony form
–  Wysokowydajne układy napędowe
–  Silnik z hamulcem umożliwia wykorzystanie form  

sprężynowych

CECHY SZCZEGÓLNE
JEDNOSTKI ZAMYKANIA

ROZWIĄZANIE 
PRODUKCYJNE 
DOSTOSOWANE 

DO POTRZEB

MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU

JAKOŚĆ  
I WYDAJNOŚĆ

SILNE 
PARTNERSTWO

$

Wytrzymały i płynnie pracujący 
układ zamykania 
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Wysoka wydajność i doskonała jakość uplastyczniania
–  Doskonałe układy plastyfikacji KraussMaffei  

do licznych zastosowań o najdłuższej żywotności
–  Optymalna jakość uplastyczniania
–  Wysoka wydajność plastyfikacji
–  Kompleksowe rozwiązania do licznych zastosowań:
 -  Podwyższona odporność na ścieranie,  

ochrona przed korozją
 -  Wysokowydajne ślimaki
 -  Zastosowania wysokotemperaturowe
 -  Specjalna geometria z uwzględnieniem  

specyfiki materiału
 -  Opaski izolacyjne BluePower

Symetryczne przenoszenie energii
zapewniające szczelny docisk dyszy
–  Elektryczny napęd docisku dyszy i ruchu jednostki 

wtryskowej
–  Dwie równoległe śruby kulowe do centralnego  

doprowadzania siły bez działania sił poprzecznych
–  Brak jednostronnego nacisku dyszy, brak 

przechylania stałej płyty mocującej
–  Szybkie budowanie docisku dyszy (regulowana 

prędkość i ciśnienie), dynamiczny ruch jednostki 
wtryskowej

Stabilne procesy dzięki precyzyjnej technologii 
napędowej
–  Wysokowydajny napęd plastyfikacji
–  Dokładny ruch wtrysku dzięki precyzyjnej 

i wydajnej technologii serwonapędów
–  Szybka reakcja silników zapewniająca 

dynamiczną kontrolę
–  Bezpośredni pomiar ciśnienia wtrysku dla  

precyzyjnej regulacji docisku i przeciwciśnienia
–  Zwiększona prędkość wtrysku (opcja)
–  Adaptacyjne sterowanie procesem z APC plus (opcja)

CECHY SZCZEGÓLNE
JEDNOSTKI ZAMYKANIA

Szerokie podparcie na podwójnej prowadnicy 
liniowej dla optymalnej równoległości płyt

Docisk jednostki wtryskowej za pomocą dwóch 
równoległych śrub kulowych z napędem elektrycznym

Automatyczna regulacja wysokości form
umożliwia szybkie przezbrojenia

Wtrysk i plastyfikacja:
precyzja, dynamika i wydajność

Płyta wyrzutnika
–  Szybka i precyzyjna płyta wyrzutnika  

z serwonapędem o dużym skoku wyrzutnika
–  Wydajny ruch wyrzutnika
–  Maksymalny dostęp do sprzęgania wyrzutnika
–  Systemy szybkozłączy (opcja)

Duży zakres wysokości form
–  Duży zakres regulacji umożliwiający elastyczne 

stosowanie form o dużej lub małej wysokości 
montażowej

–  Automatyczna regulacja wysokości formy za pomocą 
panelu sterowania umożliwiająca szybkie 
dopasowanie

–  Automatyczna regulacja siły zwarcia (opcjonalnie  
z czujnikiem, dokładność +/-2%).

Zwiększone rozmiary płyt mocowania form 
–  Powiększone płyty mocowania form dostępne  

w wersji standardowej do zastosowania 
uniwersalnych form

–  Szerokie podparcie płyty ruchomej na precyzyjnych 
prowadnicach liniowych zapewniające dokładną 
równoległość formy we wszystkich pozycjach

–  Prowadnice liniowe zmniejszają straty wynikające  
z tarcia nawet o 80% w porównaniu z prowadnicami 
ślizgowymi

–  Kolumny są używane tylko do przenoszenia siły, a nie 
jako element prowadzący. Na kolumnach nie ma 
środka smarnego

CECHY SZCZEGÓLNE
JEDNOSTKI PLASTYFIKACJI
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KRAUSSMAffEI –  
PIONIERSKIE PODEJŚCIE DO TWORZYW

Specjalistyczna wiedza od jednego dostawcy 
KraussMaffei jest jednym z wiodących globalnych 
producentów maszyn, układów do produkcji oraz 
przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy. Od ponad 180 
lat nasza marka jest synonimem najnowocześniejszej 
technologii. Asortyment produktów obejmuje wszystkie 
technologie w dziedzinie formowania wtryskowego, 
wytłaczania i procesów reakcyjnych. Dzięki temu 
KraussMaffei posiada unikatową ofertę w swojej branży. 
Czerpiąc z naszej wiedzy i dotychczasowych rozwiązań  
w zakresie zarówno standardowych, jak  
i zindywidualizowanych produktów oraz rozwiązań 
cyfrowych jesteśmy w stanie zagwarantować klientom 
stałą wartość dodaną w całym łańcuchu dostaw. Zakres 
naszych produktów i usług umożliwiają nam obsługę 

klientów w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, 
opakowaniowej, medycznej i budowlanej. Zaopatrujemy 
również producentów urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

Do usług na całym świecie
Firma KraussMaffei jest reprezentowana na całym świecie. 
Spółki zależne zapewniają wsparcie w krajach 
wyróżnionych kolorem jasnoniebieskim. Nasi partnerzy 
handlowi i serwisowi dbają o klientów w regionach  
oznaczonych kolorem białym.

Wszystkie informacje kontaktowe można znaleźć na 
stronie: www.kraussmaffei.com

NASZA GLOBALNA WIEDZA
Z KORZYŚCIĄ DLA CIEBIE
DIGITAL & SERVICE SOLUTIONS

Obsługa klienta za naciśnięciem przycisku
Proces cyfrowej transformacji nabiera tempa i dla 
klienta jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza 
jednostka Digital & Service Solutions sprawia, że 
łańcuch produkcyjny stanie się jeszcze bardziej elasty- 
czny i wydajny dzięki przyszłościowym rozwiązaniom.  
W ten sposób KraussMaffei zapewnia kompleksowy 
pakiet usług dla klientów na całym świecie i łączy ze 
sobą maszyny i procesy. Nasze globalne wsparcie tworzy 
solidne podstawy dla długofalowego sukcesu lokalnego.

Indywidualne wyzwania w inżynierii wymagają 
stosowania inteligentnych rozwiązań 
Dzięki naszej ofercie usług zapewniamy wsparcie przez 
cały okres cyklu życia maszyny z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb. Aby je zrealizować, oferujemy 
szeroki wachlarz rozwiązań zapewniających maksymalną 
dostępność i optymalną wydajność maszyn.

Technologia3 jako unikalna propozycja sprzedaży 
KraussMaffei jest jedynym dostawcą na świecie, który 
dysponuje asortymentem produktów obejmującym 
najważniejsze technologie maszyn do przetwarzania 
tworzyw sztucznych i gumy: wtryskarki, automatyzację, 
maszyny dozująco-mieszające i wytłaczarki. Firma 
KraussMaffei jest reprezentowana na całym świecie 
przez ponad 30 spółek zależnych, 10 zakładów 
produkcyjnych i około 570 partnerów handlowych  
i serwisowych. Współpraca z naszymi klientami  
i partnerami daje nam możliwość oferowania bogatego 
i niezrównanego doświadczenia w branży.

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

Maszyna KraussMaffei to produkt, który zapewnia najwyższy poziom wydajności 
i niezawodności. Oprócz oferty maszyn, firma KraussMaffei koncentruje się na kompleksowych 
i przyszłościowych rozwiązaniach, nowoczesnych modelach biznesowych i innowacyjnej ofercie 
produktów cyfrowych. 
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