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ENGEL představuje nejnovější technologie na veletrhu K 2016 

Partner pro budoucí výzvy 

 

Na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu se bude společnost 

ENGEL řadou poutavých exponátů opět snažit obhájit svůj nárok na vedoucí 

postavení v technologickém odvětví. Pro cílová odvětví automotive, teletronics, 

technical, packaging a medical představuje výrobce vstřikovacích strojů 

a systémový odborník se sídlem v rakouském Schwertbergu provokativní 

aplikace, které díky inovativním procesním technologiím, specializovaným 

výrobním koncepcím a inteligentní řídicí technice přinesou zákazníkům vysoký 

užitek. Ještě větší hospodárnost, produktivita a stabilita kvality produktů 

ENGEL zajistí zákazníkům rozhodující náskok na mezinárodních trzích. Be the 

first – to je heslo společnosti ENGEL na veletrhu K 2016 v hale 15, na 

stánku C58.  

 

 

Automotive: dvě premiéry podpoří optimalizaci nákladů na jednotku  

DecoJect přináší do hry barvu, strukturu a hmatové vjemy 

Aby se ve vnitřním prostoru vozidel dařilo spojit vysokou kvalitu povrchů s  velkou flexibilitou 

pro malé série a nízké náklady na jednotku, je lakování stále častěji nahrazováno 

technologiemi IMD. Fóliové řešení DecoJect prezentované na veletrhu K 2016 společností 

ENGEL a jejími partnerskými firmami je dalším vývojovým krokem: kombinace vstřikování 

s IMG (metoda „in mould graining“) v procesu „roll to roll“. Na rozdíl od původních postupů 

IMD není lak jednoduše přenášen z fólie na součást, nýbrž fólie se razí a zůstává na 

součásti. Tímto způsobem se kromě barvy a vzoru uplatňuje rovněž povrchová struktura 

a hmatový vjem.  

Na veletržním stánku ENGEL bude technologie DecoJect poprvé představena v plně 

automatizované formě na vstřikovacím stroji ENGEL duo 5160/1000 při výrobě vzorových 

součástí, které jsou obdobou velkoplošných obložení dveří. Aby bylo možné předvést široké 

spektrum nové technologie, mají součásti různé struktury, včetně náročného lícování usně.  
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Jakmile se nástroj otevře a robot odebere hotovou součást, je natažena tenká fólie DecoJect 

firmy Benecke-Kaliko z Hannoveru, podniku technologického koncernu Continental, tato fólie 

je zahřáta IR zářičem v podavači a přímo ve vstřikovacím nástroji podtlakem předběžně 

zformována. Vzápětí je fólie nastříkána a vyražena a robot následně součást odebere 

a přesune k integrované laserové stanici pro jemný ořez. Každých 60 sekund opouští výrobní 

jednotku hotová montovatelná součást. Změna designu vyžaduje jen několik minut pro 

výměnu role. Velikost série se tak již do nákladů na jednotku nepromítá.   

Požadované povrchové vlastnosti jako barva, struktura, robustnost a hmatový dojem jsou 

realizovány pomocí fólie, čímž tento postup umožňuje používat polypropylen jako cenově 

výhodný a nebarvený standardní plast. Dalším faktorem zvýšení efektivity je integrace 

technologie MuCell společnosti Trexel (Wilmington, MA, USA). Pěnové vstřikování omezuje 

jak hmotnost součásti, tak použití suroviny a energie, a přesto poskytuje rozměrově stabilní 

součásti s nízkým stupněm deformace.    

Technologii DecoJect umožnila teprve velice úzká, mezioborová spolupráce mnoha 

partnerských firem. Kromě společnosti ENGEL a odborníka na zpracování povrchu Benecke-

Kaliko se projektu účastní: Georg Kaufmann Formenbau ve švýcarském Busslingenu, 

společnost pro galvanoplastiku Galvanoform v jihoněmeckém Lahru, výrobce horkých kanálů 

HRSflow se sídlem v italském San Polo di Piave, ICO SYSTEM international coating 

v německém Lüneburgu a chemický podnik Borealis se sídlem ve Vídni, který nejen dodává 

surovinu, ale rovněž poskytuje spolehlivé výkresy pro analýzy toků forem. K hlavním 

problémům vývoje nové technologie patřila mj. konstrukce nástroje IMG, který odolává 

vysokým tlakům vstřikovacího procesu, a velmi jemná regulace elektrických pohonů 

hradlových uzávěrů.  

Společnost ENGEL svou automatizační kompetencí zásadně přispívá k vysoké 

hospodárnosti a pružnosti tohoto postupu. Lineární robot ENGEL viper a šestiosý robot 

ENGEL easix zajišťují manipulaci se součástmi. ENGEL easix je společně s  laserovou 

stanicí pro jemný ořez fólií integrován na nanejvýš kompaktní ploše v jednotce ENGEL 

easiCell. Díky standardizované, ale modulární konstrukci usnadňuje ENGEL easiCell 

integraci robotů i procesních jednotek před vstřikováním i po vstřikování. Jednotka je vhodná 

mj. jako výrobní modul pro laserové obrábění (řezání a označování), nasazování 

polyuretanových těsnění, povrchovou úpravu např. pomocí plazmy, jakož i další 

automatizační úkoly jako přenos táců nebo boxů.  

Kromě prostorově optimalizované konstrukce přináší ENGEL easiCell uživateli další výhody. 

Veškeré regulační jednotky používané napříč celým procesem jsou tak integrovány do 
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jednoho řízení CC300. Jako samostatná varianta je ENGEL easiCell vybavena vlastním „Full 

HD“ ovládacím panelem 21". Alternativně může být jednotka ovládána a řízena přes panel 

vstřikovacího stroje. Regulačně technická integrace všech komponent zaručuje konzistentní 

strukturu ovládání a omezuje náklady na školení obsluhy. Konzistentnost se rovněž projevuje 

v zohlednění všech platných zákonných předpisů pro jednotlivé komponenty. Celá výrobní 

jednotka je dodávána s osvědčením CE. Na veletrhu K 2016 představuje ENGEL poprvé 

automatizační jednotku ENGEL easiCell vyvinutou společností ENGEL 

Automatisierungstechnik v německém Hagenu.  

 

<<Obrázky:>> 

Pomocí technologie DecoJect lze rovněž vyrábět velké komponenty vnitřního prostoru. Požadované 

povrchové vlastnosti jako barva, struktura, robustnost a hmatový dojem jsou realizovány pomocí fólie 
(Obrázek: Continental) 

Široké spektrum technologie dokládají na veletrhu vzorové díly s  množstvím nejrůznějších struktur 

vyráběné na vstřikovacím stroji ENGEL duo (Obrázek: ENGEL) 

Nová jednotka ENGEL easiCell integruje na kompaktní ploše roboty a procesní jednotky před 
vstřikováním i po vstřikování. (Obrázek: ENGEL) 

www.engelglobal.com 
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