
ZDERZENIE MOCY  
Z ELASTYCZNOŚCIĄ
PRZEDSTAWIAMY NASZE W PEŁNI  
ELEKTRYCZNE WTRYSKARKI SERII PX
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elektroniczna

Jednostka zamykania/wtrysku

ZAKRES ZASTOSOWAŃ  
SERII PX

Typ 
maszyny/
siła zwarcia 
w tonach

Prześwit 
(poz. x 
pion.)  
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 SP 3000
15 18 20 22 20 22 25 28 25 28 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 75 70 80 90

PX 25 270 x 270

PX 50 370 x 320

PX 51 435 x 385

PX 80 420 x 370

PX 81 485 x 435

PX 120 470 x 420

PX 121 530 x 480

PX 160 520 x 470

PX 161 585 x 535

PX 200 570 x 520

PX 201 635 x 585

PX 250 620 x 570

PX 251 735 x 685

PX 320 720 x 670

PX 321 820 x 770

PX 400 820 x 770
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Seria PX stanowi odpowiedź na zapytania odnośnie większej elastyczno-
ści przy ciągłym wzroście produktywności. 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 precyzyj-
nych 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

ZDERZENIE MOCY Z ELASTYCZNOŚCIĄ
W PEŁNI ELEKTRYCZNA SERIA PX

Typ 
maszyny/
siła zwarcia 
w tonach

Prześwit 
(poz. x 
pion.)  
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 SP 3000
15 18 20 22 20 22 25 28 25 28 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 75 70 80 90

PX 25 270 x 270

PX 50 370 x 320

PX 51 435 x 385

PX 80 420 x 370

PX 81 485 x 435

PX 120 470 x 420

PX 121 530 x 480

PX 160 520 x 470

PX 161 585 x 535

PX 200 570 x 520

PX 201 635 x 585

PX 250 620 x 570

PX 251 735 x 685

PX 320 720 x 670

PX 321 820 x 770

PX 400 820 x 770



Dla każdej siły zwarcia 
po dwie wielkości płyt

Szeroko podparta ruchoma 
płyta mocująca formę na 
prowadnicach liniowych

Kompleksowe 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



Zaawansowane technicznie 
układy plastyfikacji

Wydajny, precyzyjny i  
efektywny zespół wtryskowy

Dobrze przemyślane 
szafy sterownicze

Równoległe serwohydrauliczne 
cylindry ruchu agregatu

Łatwy w obsłudze 
sterownik MC6
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TECHNIKA BEZ TAJEMNIC
FASCYNUJĄCY PODGLĄD 
ELEKTRYCZNEJ SERII PX



OGROMNE MOŻLIWOŚCI 
KOMBINACJI
MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ 
DOBORU PODZESPOŁÓW

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

Duże możliwości kombinacji jednostek zamykania  
i wtrysku
Doskonałe wykorzystanie powierzchni produkcyjnej: 
dzielone łoże maszyny pozwala kombinować jednostkę 
zamykania 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.

Główną cechę maszyny PX stanowi indywidualna 
kombinacja jednostki wtrysku z jednostką 
zamykania. Tym samym seria wyznacza nowe 
standardy elastyczności produkcji: możliwe jest 
skonfigurowanie dokładnie takiej maszyny, jaka 
jest rzeczywiście potrzebna — ni mniej, ni więcej.

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

Podwójny 5-przegubowy kolanowy układ zamykania 
wyróżnia się efektywnością i wyjątkową dynamiką.

Wtryskarka PX to gwarancja jakości  
i efektywności każdego wtrysku.
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Wtryskarka PX oferuje wiele kombinacji  
jednostek zamykania i układów wtrysku

Najwyższej klasy jednostka wtrysku
Absolutna niezmienność gramatury wtrysku powstaje 
w sytuacji, gdy doskonała plastyfikacja i precyzyjna 
technika napędowa harmonijnie ze sobą współgrają. 
Maszyna PX w powtarzalny sposób wytwarza wypraski 
z wyjątkową jakością i wydajnością – cykl za cyklem.

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

Szeroka oferta ślimaków i zaworów zwrotnych
Wszystkie standardowe układy plastyfikacji PX wyróż-
niają się doskonałą jakością uplastycznienia masy  
i obejmują szeroki zakres zastosowań. Dodatkowo  
w przypadku szczególnych wymagań związanych  
z przetwórstwem, możliwy jest wybór z szerokiej oferty 

 specjalnych ślimaków i zaworów zwrotnych, również  
w wersji wysokotemperaturowej i dużej wydajności 
(HPS), rzecz jasna, z odpowiednią ochroną przed 
 zużyciem eksploatacyjnym.

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



PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA 
JEDNOSTKI ZAMYKANIA
MODUŁOWA KONSTRUKCJA ZAPEWNIA 
SWOBODĘ STOSOWANIA RÓŻNYCH FORM

Wtryskarka PX jest już w standardzie wyposażona w płyty mocujące z dużym zapasem wytrzymałości, 
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.

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 działal-
ności produkcyjnej. Nie ma potrzeby kupowania w tym 
celu maszyny o zwiększonej sile zwarcia. Oczywiście, 
maksymalna dopuszczalna masa formy również ulega 
zwiększeniu.

Większe płyty

Odpowiednia jednostka zamykania dzięki modułowości

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



Wtryskarka PX oferuje wyjątkowo wiele kombinacji 
jednostek zamykania i układów wtrysku

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:
∙  Niższe koszty inwestycji
∙  Większa elastyczność w stosowaniu form 
∙  Największy skok wyrzutnika na rynku
∙  Znakomity dostęp do wyrzutnika
∙  Wyjątkowo mocna konstrukcja
∙  Maksymalna równoległość płyt
∙  Możliwość stosowania ciężkich form
∙  Ochrona formy
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Maksymalna równoległość płyt przy każdej  
masie formy
Więcej miejsca to również większy ciężar. W przypadku 
wtryskarki PX można mieć pewność, że 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 ochron-
nych i szeroka konstrukcja płyty ruchomej umożliwiają 
łatwy dostęp do wyrzutnika.



PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ
WIĘKSZY WYBÓR WERSJI 
WYRZUTNIKÓW

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.

Wyjątkowo precyzyjny wyrzutnik elektryczny
Wypraski mają być precyzyjnie przekazywane do odbioru 
przez robota? W takim wypadku warto jest sięgnąć po 
opcjonalnie 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 wykorzystujących siłę 
 sprężystą. Można go również hermetycznie obudować  
w przypadku przestrzeni o szczególnych wymaganiach  
w zakresie czystości.

Mocny i elastyczny: wyrzutnik hydrauliczny
W produkcji wykorzystywane są formy z silnie wypycha-
nymi płytami wyrzutników? W takim razie najwłaści-
wszym rozwiązaniem jest wyjątkowo mocny, hydrauliczny 
wyrzutnik, stosowany standardowo we wtryskarce PX. 
Toleruje on wszelkie impulsy mechaniczne lub uderzenia 
pochodzące od formy. Duży skok wyrzutnika zapewnia 
ponadto dużą elastyczność w przypadku każdej formy.

Jeśli potrzebna jest większa siła wyrzutnika, to w przy-
padku każdej wtryskarki PX możliwe jest wybranie jej 
zwiększenia o 50 procent. Natomiast dla zoptymalizo-
wania odbierania swobodnie spadających wyprasek 
możliwe jest zwiększenie prędkości wyrzutnika nawet 
o 100 procent. Ponadto każdy z wyrzutników jest opcjo-
nalnie dostępny również jako płyta wyrzutnikowa.

∙  Właściwy wyrzutnik dla każdej formy
∙  Proste i szybkie przezbrajanie
∙  Precyzyjne wyjmowanie z formy,  

co oznacza większą liczbę  
nieuszkodzonych wyprasek

∙  Czysta produkcja

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

Solidny albo super czuły w zależności  
od wymagań w trakcie odbioru wyprasek 
korzystne jest zastosowanie wyrzutników 
serwohydraulicznych bądź elektrycznych. 
Wtryskarka PX oferuje obie te możliwości.
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Większa prędkość agregatu
Dzięki wydajnemu zintegrowanemu układowi serwo-
hydraulicznemu prędkość ruchu agregatu wtrysko-
wego wynosi już w standardzie co najmniej 50 mm/s. 
Opcjonalnie prędkość agregatu każdej wtryskarki PX 
można podwoić nawet do 100 mm/s. W zastosowa-
niach z odsuwaną dyszą można w ten sposób znacznie 
skrócić czasy cykli i przyspieszyć rozruch.

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

Większa siła przyłożenia dyszy
Dzięki dwóm serwohydraulicznym cylindrom agregatu, 
wtryskarka PX już w standardzie dysponuje dostatecz-
nie wysokimi siłami przyłożenia dyszy. Jeśli dla specjal-
nych geometrii dysz wymagane będą bardzo duże siły 
przyłożenia, na przykład w przypadku dysz zanurzanych 
o dużych przekrojach, to we wtryskarce PX będzie to 
można łatwo skonfigurować za pomocą katalogu opcji.

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

Materiał, geometria wyprasek, żądana ilość. 
Te wielkości definiują, jak wydajna ma być 
jednostka wtrysku maszyny. Wtryskarka PX 
elastycznie dostosowuje się do życzeń 
użytkownika.

SIŁA I SZYBKOŚĆ 
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI JEDNOSTKI 
WTRYSKU

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

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:
∙  Elastyczne wykorzystanie w wielu 

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



Dostęp do maszyny PX jest bardzo wygodny 
i umożliwia ergonomiczną pracę.

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

Wygoda: oś środkowa pozostaje niezmienna
Wtryskarki serii PX umożliwiają każdemu pracownikowi 
przezbrajającemu ergonomiczną 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 bez-
stopniowo ustawiać na wygodną wysokość pracy. 
 Dodatkowo moduł obsługi MC6 można wybrać również 
w wersji „Multitouch” i korzystać z dużego 24-calo-
wego pulpitu sterowania. Pozwala to mieć kontrolę 
nad wszystkimi procesami i samodzielnie kształtować 
 interfejs użytkownika metodą „przeciągnij i upuść”.

DOSKONAŁA PRACA PRZY 
KAŻDEJ WIELKOŚCI
ZAWSZE WŁAŚCIWA WYSOKOŚĆ 
ROBOCZA I WYGODNY DOSTĘP

∙  Znakomita przejrzystość wszystkich 
procesów

∙  Maksymalna łatwość obsługi
∙  Ergonomiczna wysokość pracy
∙  Optymalny wgląd w pracę maszyny

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



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

Wolna przestrzeń: więcej miejsca na przenoszenie 
wyprasek
Łoże jednostki zamykania wtryskarki PX jest ukształ-
towane 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 praktycz-
nie ustawić pod maszynę tak, by nie przeszkadzał 
w tym żaden poprzeczny wspornik.

Wtryskarka PX zapewnia miejsce  
na przenośniki taśmowe i pojemniki.

∙  Doskonała dostępność
∙  Uproszczona zmiana formy
∙   Obszerna wolna przestrzeń pod jednostką 

zamykania
∙  Proste umieszczanie przenośników 

 taśmowych
∙  Optymalne wykorzystanie powierzchni 

produkcyjnej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



Każdy zespół zamykania wtryskarki PX jest opcjonalnie 
dostępny z systemem automatycznej regulacji siły 

zwarcia (+/- 2 procent).

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

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 serwo-
motor zapewnia szybkie i bardzo precyzyjne ruchy 
 zamykania i otwierania. Dzięki temu każdy ruch rucho-
mej 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 równo-
ległość połówek formy we wszystkich położeniach. 
Ponadto opór tarcia w stosunku do typowego prowa-
dzenia 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 wyeliminowane,  
a przestrzeń produkcyjna pozostaje czysta.

PRECYZYJNIEJ JUŻ SIĘ NIE DA
MNIEJ BRAKÓW I DOSKONAŁA 
JAKOŚĆ

∙  Wysoka równoległość płyt
∙  Optymalne trzymanie formy
∙  Kolumny wolne od smaru dla zapewnienia 

lepszej czystości
∙  Maksymalna sprawność energetyczna

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



Powtarzalne procesy dzięki wbudowanej precyzji  
i dynamice
Precyzyjne, dynamiczne i bardzo szybko reagujące ser-
womotory tworzą ruch związany z wtryskiem, przekazy-
wany bezpośrednio na ślimak za pomocą bezluzowego 
układu wrzecion. Ustawione parametry procesu, jak 
prędkość, ciśnienie i przesunięcie są szybko i precyzyj-
nie regulowane z minimalnym zakresem tolerancji. 
Wrażliwe czujniki mierzą ciśnienie wtrysku bezpośred-
nio w przenoszonej sile jako wartość bezwzględną. 
 Zapewnia to precyzyjną regulację ciśnienia docisku  
i spiętrzania. Połączenie optymalnej powtarzalności  
i  jakości plastyfikacji powoduje, że wtryskarka PX speł-
nia najwyższe wymagania w zakresie absolutnej nie-
zmienności gramatury wtrysku.

APC plus: inteligentne maszyny
System APC plus wykrywa wahania procesów, które 
mogą być powodowane przez zmienne warunki otocze-
nia lub zmienną lepkość materiału i samoczynnie im 
przeciwdziała. W ten sposób użytkownicy mogą czerpać 

korzyści z niezmiennie wysokiej jakości wyprasek, niż-
szych kosztów odpadów i tworzywa oraz uproszczonego
stosowania materiału z recyklingu.

APC plus: doskonała niezmienność gramatury wtrysku
Funkcja APC plus wykrywa lepkość uplastycznionej 
podczas wtrysku i, w zależności od właściwości mate-
riału, reguluje punkt przełączenia i dociskania jeszcze 
w trakcie tego samego wtrysku – daje to zawsze opty-
malne wypełnienie formy. Zoptymalizowana łatwość 
obsługi ułatwia kontrolę procesu. Również przy wtry-
sku kaskadowym lub produkcji detali cienkościennych 
system APC  plus zapewnia doskonałą jakość detali 
przy niezmiennej objętości wyprasek.

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

180,5

180,0

181,0

179,5

179,0

8

9

10

11

Gramatura 
wtrysku (g)

Zawartość recyklatu 20% Zawartość recyklatu 40%

Droga  
przełączania 
(mm)

∙  Absolutna niezmienność gramatury 
wtrysku

∙  Najwyższe bezpieczeństwo procesu
∙  Niezmiennie wysoka jakość detali
∙  Kompensowanie wahań właściwości 

partii materiału

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



NIEDOŚCIGNIONA  
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ, WODY I PIENIĘDZY

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

Maszyna PX jest skromna, również jeśli chodzi o zapo-
trzebowanie na wodę. Ze względu na niewielkie straty 
energii przełożenia w napędach, wewnętrzne obciążenie 
chłodzeniem jest bardzo niskie, a oszczędności na po-
ziomie 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 sterowania.

Wszystkie serwomotory działają w trybie z rekuperacją, 
przetwarzając energię odzyskiwaną podczas hamowa-
nia na energię elektryczną. Jest ona z powrotem maga-
zynowana 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.

Oszczędzanie zasobów i równoczesna obniżka 
kosztów eksploatacji: to możliwe dzięki 
inteligentnemu zarządzaniu energią. Wtryskarka 
PX odzyskuje energię hamowania i może nawet 
zwracać energię elektryczną do sieci.
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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

∙  Rekuperacja energii hamowania
∙  Oddawanie energii do sieci
∙  Minimalne zużycie energii
∙  Mniejsze zużycie wody
∙  Niskie poziomy emisji ciepła

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



WSZYSTKO, CO POTRZEBNE,  
JEST NA MIEJSCU
ZINTEGROWANA SERWOHYDRAULIKA

Zintegrowana serwohydraulika, inteligentna 
 konstrukcja maszyny
W odróżnieniu od rozwiązań typowo spotykanych na 
rynku, w których oddzielne dostawiane agregaty hydrau-
liczne zajmują zbyt wiele miejsca, w każdej wtryskarce 
PX agregat serwohydrauliczny o dużej sprawności jest 
już wbudowany. W standardowej wersji obsługuje on osie 
agregatu wtryskowego i wyrzutników. Powierzchnia pro-
dukcyjna jest oszczędzana, gdyż wszystko jest schowane 
w łożu maszyny.

Proste zasilanie dodatkowych odbiorników 
 hydraulicznych
Dzięki zintegrowanemu układowi serwohydrauliczemu 
możliwe jest bardzo proste korzystanie z dodatkowych 
funkcji hydraulicznych maszyn i formy – mowa tu choćby 

o rdzeniach, zamknięciach iglicowych czy kaskadach. 
Doposażenie we wszelkie aplikacje jest łatwe i nie 
 wymaga dużych nakładów, a zawsze istnieje możliwość 
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.

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

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

∙   Proste korzystanie z rdzeni bez dużej 
dodatkowej inwestycji

∙   Brak zapotrzebowania na dodatkowe 
miejsce na oddzielne agregaty  
hydrauliczne

∙  Przygotowanie na wszelkie  
ewentualności

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



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.

wody chłodzącej i regulacji temperatury są umieszczo-
ne 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 temperatura są rejestrowane automatycznie 
i już nie trzeba dokumentować ich ręcznie.

Ruchy rdzeni i dysze iglicowe
Wtryskarkę PX można bardzo łatwo doposażać w hydrau-
liczne funkcje formy, takie jak ruchy rdzeni czy dysze igli-
cowe, gdyż układ serwohydrauliczny wymagany do ich 
zasilania jest zintegrowany w każdej maszynie PX. Już 
w  wersji standardowej realizuje on wysokie wartości 
przepływu, które można jeszcze 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. Uprasz-
cza to wykorzystanie opcji chłodzenia formy i termo-
statowania. Gotowe złącza do podpięcia obwodów 

Maszyna PX ma wiele do zaoferowania również 
jeśli chodzi o chłodzenie i termostatowanie.

Doposażenie w mechanizmy ruchu rdzeni  
jest możliwe w łatwy sposób.

WSZYSTKO DLA FORMY
DODATKOWE OPCJE DOPOSAŻENIA

∙  Oszczędność miejsca  
i uporządkowanie

∙   Proste, centralne sterowanie  
przez sterownik MC6

∙   Doskonałe wyposażenie do  
wszelkich zadań w przyszłości

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

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…

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

Szafa sterownicza jest przygotowana na wiele opcji.

ŁATWE DOPOSAŻANIE
DODATKOWE ROZSZERZENIA  
W SZAFIE STEROWNICZEJ

∙  Najwyższe standardy  
bezpieczeństwa

∙   Rezerwy miejsca i wydajności  
dla doposażenia

∙  Obszerny katalog opcji

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



MAKSYMALNA ŁATWOŚĆ 
OBSŁUGI
LICZNE FUNKCJE DODATKOWE 
UŁATWIAJĄ OBSŁUGĘ

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

podgląd najważniejszych procesów produkcyjnych
–  Process Designer: przejrzyste przedstawianie  

i przetwarzanie wszystkich procesów
–  Barrel Heating Assistant: szybkie wczytywanie profili 

temperatury cylindra 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 pre-
zentowanie wykresów, na przykład krzywej ciśnienia, 
istnieje możliwość doposażenia w pakiet do analizy 
graficznej. Wykresy trendów pozwalają identyfikować 
nawet najmniejsze wahania. Natomiast APC plus po-
zwala osiągnąć niezmienną jakość wyprasek. A inter-
fejsy termostatów można uzupełniać w niezwykle łatwy 
sposób.

Doskonała kontrola
Rozmaite narzędzia pomagają użytkownikowi monitoro-
wać procesy. W ten sposób pakiet analiza cyklu przez 
cały czas sprawdza, czy wszystkie procesy przebiegają 
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 problemów można połączyć się z naszymi 
specjalistami przy użyciu narzędzia Remote  Manager.

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

Gotowi na standard Industry 4.0
Już dzisiaj pracujemy nad moż-
liwościami jutra: komunikacja 
między maszynami i urządze-
niami peryferyjnymi, inteligentne 
maszyny, które ustawiają się 
samodzielnie oraz serwis, który 
jeszcze przed użytkownikiem 
zauważy, że coś jest nie tak.
Zapraszamy do kontaktu z nami!

Sterownik MC6 to synonim maksymalnej łatwości obsługi.

∙  Wysoka łatwość obsługi
∙  Szybka i pewna nawigacja
∙  Inteligentne wspomaganie ustawiacza
∙  Szybka i efektywna kontrola procesu
∙  Pomocne narzędzia optymalizacji

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:



MODERNIZACJA DO MASZYNY 
TECHNOLOGICZNEJ
SILIKON, KOMPOZYTY I NIE TYLKO

30-procentowa oszczędność wsadu: ślimak HPS-M
Najlepsze wyniki w zakresie homogenizacji masy: 
 ślimak HPS-M zapewnia wysoką wydajność, a dzięki 
doskonałej zdolności mieszania gwarantuje jedno-
rodność materiału. Pozwala to oszczędzać kosztowny 
 masterbatch. Ponadto następuje spadek odsetka 
 braków oraz wydłużenie okresu eksploatacji dzięki 
 łagodniejszemu przetwarzaniu materiału.

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, przetwarzanie 
płynnego silikonu lub zastosowania w zakresie wysokich temperatur.
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∙  Niższe koszty kolorowego  
masterbatcha

∙  Jednorodne wybarwienie wypraski
∙  Nawet o 20 procent krótsze czasy 

zmiany kolorów

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

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

Połączenie termoformo-
wania płyt z wtryskiem  

dla wzmocnienia struktu-
ralnej wytrzymałości przy 

minimalnej masie.

Możliwość bezpiecznej i pre-
cyzyjnej produkcji z silikonu 

w postaci płynnej i stałej.

Mniejsza masa, lepsza stabil-
nośći krótsze czasy cykli.

Oferuje wszystko, co 
potrzebne do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych 
o wysokich parametrach

Doskonała przydatność do produkcji 
w każdych warunkach clean-room

Inteligentna maszyna, 
 przygotowania do połączenia
w sieć w przyszłości.     

PLASTICS 4.0                                     CELLFORM 
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PERFEKCYJNA WSPÓŁPRACA 
UKŁADÓW AUTOMATYKI Z MASZYNĄ
SPRAWDZONA KONCEPCJA 
AUTOMATYZACJI

Zarówno picker do odbioru wlewków SPX10... … jak i liniowe roboty LRX to rozwiązania odpowiednie dla wtryskarki PX.

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

obróbkę i nie tylko. Dzięki integracji ze sterownikiem 
maszyny, możliwe 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 znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo maszyny.

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

Stabilna konstrukcja
Robot SPX10 z serwonapędem pozwolił firmie 
KraussMaffei poszerzyć możliwości automatyzacji 
i znacznie uprościć obsługę w porównaniu z rozwiąza-
niami pneumatycznymi. Dzięki zwartej konstrukcji i sta-
bilności możliwe jest bezpieczne i niezawodne odbiera-
nie wyprasek i wlewków o masie do 1000 g. Napęd 
serwo gwarantuje wysoką dynamikę odbioru i precyzyj-
ną  powtarzalność, a przy tym oszczędność energii. 

Maksymalna różnorodność dzięki standaryzowanym 
układom automatyki
W zakresie prostych rozwiązań typu Pick&Place i szyb-
kiego odbierania detali najodpowiedniejsze są roboty 
liniowe serii LRX. Ponadto przejmują one najrozmaitsze 
zadania w procesie wtrysku: wkładanie, odbieranie, 
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MAKSYMALNA PRECYZJA
ZALETY W ZASTOSOWANIACH 
TECHNICZNYCH

Maksimum ergonomii w zakresie szybkiej wymiany formy 
czyni wtryskarkę PX idealną do zastosowań technicznych.

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

–  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 zamykania  

na umieszczenie przenośników taśmowych
–  Odchylany agregat wtryskowy umożliwiający szybką 

zmianę materiału (prosta konserwacja)
–  Łatwa integracja dodatkowych technologii (CellForm, 

Dynamic Mold Heating) 

Zalety wtryskarki PX w zastosowaniach TEC
–  Szerokie możliwości plastyfikacji technicznych 

 tworzyw sztucznych (z uniepalniaczem, wzmocnio-
nych włóknami szklanymi) z zabezpieczeniem  
przed zużyciem eksploatacyjnym

–  Wyjątkowa powtarzalność
–  Optymalna niezmienność gramatury wtrysku 

(APC plus)
–  Duże możliwości w zakresie docisku



Dzięki swojej szybkości wtryskarka PX doskonale nadaje  
się do zastosowań 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 elastyczność. 
Wtryskarka PX oferuje dokładnie właściwy pakiet: jest solidna, szybka, oszczędna i elastyczna.

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

dowych
–  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 uplastycznionej masy przy krótkich 
czasach cykli

–  Specjalne rozwiązania automatyki dla branży 
 opakowań

OPTYMALNA SZYBKOŚĆ
ZALETY W ZASTOSOWANIACH 
ZWIĄZANYCH Z OPAKOWANIAMI
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Już w standardzie maszyna PX oferuje najlepsze  
warunki czystej produkcji.

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 zapewniające  

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

MAKSYMALNA CZYSTOŚĆ
ZALETY W ZASTOSOWANIACH 
MEDYCZNYCH



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 
 elastyczny i wydajny dzięki przyszłościowym rozwiąza-
niom. W ten sposób KraussMaffei zapewnia komplek-
sowy 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 maksy-
malną 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 produk-
cyjnych i około 570 partnerów handlowych i serwiso-
wych. Współpraca z naszymi klientami i partnerami 
daje nam możliwość oferowania bogatego i niezrówna-
nego 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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KRAUSSMAFFEI –  
PIONIERSKIE PODEJŚCIE DO TWORZYW

Specjalistyczna wiedza od jednego dostawcy 
KraussMaffei jest jednym z wiodących globalnych 
 producentów maszyn, układów do produkcji oraz prze-
twarzania tworzyw sztucznych i gumy. Od ponad 180  
lat nasza marka jest synonimem najnowocześniejszej 
technologii. Asortyment produktów obejmuje wszyst-
kie 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 zindywiduali-
zowanych produktów oraz rozwiązań cyfrowych jeste-
śmy 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, opakowanio-
wej, 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



ZDERZENIE MOCY  
Z ELASTYCZNOŚCIĄ
PRZEDSTAWIAMY NASZE W PEŁNI  
ELEKTRYCZNE WTRYSKARKI SERII PX

kraussmaffei.com


