
Engineering Passion

Kompaktní. Flexibilní. Spolehlivé.
Stroje série CX
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Data a fakta o sérii CX

Zdravotnictví Elektrotechnika / elektronika Obalový průmyslAutomobilový průmysl

Oblasti využití

Uzavírací/vstřikovací matrice

Stroj/uzavírací  
síla (t)

Vstřikovací jednotky (průměr šneku v mm)

SP 55 SP 100 SP 180 SP 380 SP 750 SP 1000
15 18 20 22 20 22 25 28 25 28 30 35 30 35 40 45 40 45 50 55 50 55 60

CX 35
CX 50
CX 65
CX 80
CX 110
CX 130
CX 160

SP 750 SP 1000 SP 1400 SP 2000 SP 3000 SP 4300
40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 75 70 80 90 80 90 100

CX 200
CX 250
CX 300
CX 350
CX 420
CX 500
CX 575
CX 650
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Díky plně modulární koncepci máte 
k dispozici vždy ten správný stroj
Série CX spojuje spolehlivost  
s účinností

Plně hydraulické vstřikovací stroje série CX jsou k dispo-
zici s malými a středními uzavíracími silami. Jejich domi-
nantní vlastností je dvoudesková technologie, která přináší 
mimořádně kompaktní stroj s velmi dobrým přístupem  
ke všem částem. 

Díky 150 základním variantám a více než 500 volitelným 
opcím jsme vždy schopni konfigurovat ideální řešení pro 
realizaci každého jednotlivého výrobního úkolu, vyžadujícího 
ať už jednoduchý, nebo i velmi složitý proces.

Vstřikovací stroje série CX zapůsobí na zákazníky svou 
kompaktní konstrukcí a spolehlivostí. Stručně řečeno, 
nabízí skvělý výkon a flexibilitu pro hospodárnost a použití  
z hlediska produktu.

Hlavní přínosy řady CX v kostce:

Kompaktní vstřikovací stroj
– Dvoudesková koncepce
– Krátká uzavírací jednotka

Flexibilní vstřikovací stroj
– Samonosná uzavírací jednotka
– Dlouhé otevírací zdvihy
– Modulární koncepce stroje

Spolehlivý vstřikovací stroj
– Výkonná vstřikovací jednotka
– Snadný přístup
– Energeticky účinná hydraulika a elektrika



Kompaktní dvoudesková technologie 
Více prostoru díky krátké uzavírací jednotce

Transparentní technologie 
Fascinující prohlídka  
vstřikovacího stroje CX

Systém řízení MC6 je snadný pro obsluhu  
Jednoduchý na obsluhu a přehledný pro provoz s 
funkcemi SplitScreen, ProcessDesigner a Eco

Samonosná uzavírací jednotka bez maziva
Velký prostor pro vynášení dílů a jednotlivá 
řešení automatizace, čistý prostor nástroje  
pro výrobu v čistých prostorech
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Výkonná vstřikovací  
jednotka s osvědčeným 
plastifikačním systémem
Maximální opakovatelnost  
a vysoká kvalita taveniny

Plně modulární  
koncepce stroje
Uzavírací, vstřikovací  
a pohonná jednotka  
jsou individuálně  
kombinovatelné

Snadný přístup
Šetří čas a ulehčuje práci při  
údržbě a servisu

Energeticky účinné hydraulické  
a elektrické moduly
Vysoký stupeň účinnosti a nízké ztráty 



Stroje série CX
Uzavírací síly v rozmezí od 350 do 6 500 kN

Stroje série CX Vám poskytují 
ideální základ, pokud vyrábíte 
například ventilační klapky pro 
automobilový průmysl, zástrčky 
pro elektronický průmysl, skla-
dovací a dopravní kontejnery 
pro chemický průmysl nebo 
nádobky pro zdravotnický a  
farmaceutický průmysl.
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Flexibilní vstřikovací stroje s  
uzavíracími silami od 350 do 6 500 kN
Stroje série CX pro různé produkty a průmyslová odvětví

Vaše výhody: 
–  Kompaktní stroj díky dvoudeskové  

technologii
–  Precizní a účinná hydraulika
–  Vysoký stupeň flexibility díky  

modulární koncepci stroje
–  Mimořádně vysoký počet kombinací 

uzavírání, vstřikování a automatizace
–  Vysoce precizní vstřikovací jednotky  

s nízkým opotřebením

S uzavíracími silami v rozsahu od 350 
do 6 500 kN jsou flexibilně konfigurova-
telné vstřikovací stroje konstruovány tak, 
aby dokonale vyhovovaly specifickému 
odvětví výroby. Mezi výhody této řady 
patří dvoudesková technologie, tvořící 
velmi kompaktní konstrukci, a precizní 
čtyřsloupkový uzavírací systém. Roz-
sáhlý sortiment komponentů a různých 
plastifikačních jednotek nabízí libovolný 
výběr výrobních řešení dle přání zákaz-
níka, který lze trvale rozšiřovat.

Samonosná uzavírací jednotka nabízí více  
prostoru pro vynášení dílů.
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Základní konstrukce série CX:
Kompaktní, hydraulická a modulární.

Čtyřsloupkový uzavírací systém znamená vysokou preciznost a účinnost.

Velké rozteče ložisek

Absolutní paralelita desek zabraňuje opotřebení nástroje

CX

Působení síly
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Díky své konstrukci má uzavírací jednotka 
CX velký rozestup desek a malé nároky na 
zastavěný prostor.
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Uzavírací jednotka, hybná síla – 
Vynikající paralelita desek a navíc 
malý zastavěný prostor

Dvoudesková technologie systému uzavírání od společnosti 
KraussMaffei poskytuje Vaší výrobě četné rozhodující výhody, 
např. úsporu místa, nižší počet zmetků a snadnější údržbu.

Skříňový tvar pro bezpečnost provozu 
U všech modelů série CX je konstrukce 
uzavírací jednotky ve formě pevného boxu. 
Pohyblivé a pevné desky a také sloupky, 
jsou na robustním loži stroje podepřeny 
zvlášť. Sloupky jsou přišroubovány k 
pohyblivé a vedeny v pevné desce.

Tento box – podepřený ložisky umístěnými 
dále od sebe – rozkládá působící síly na co 
největší plochu. U této konstrukce nehrozí 
nebezpečí vzájemného naklápění desek. 
Výsledkem je přesná paralelita i v případě 
mimořádně velké hmotnosti formy. 
Opotřebení a požadavky na údržbu stroje a 
forem jsou minimální.

Využitelná výška formy a  
otevírací zdvih 
Výhodou této konstrukce je velký 
rozestup desek, který ve spojení s dvou-
deskovou technologií zajišťuje ideální 
možnosti umístění formy. Většinu celé 
šířky rozestupu desek lze využít jako 
maximální výšku formy. To znamená,  
že i na malých vstřikovacích strojích  
lze používat velké formy.

Stroje série CX
Kompaktní dvoudesková technologie
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Délka uzavírací jednotky s 
dvoudeskovou technologií je  
v porovnání s konvenčními 
koncepcemi o 30% kratší. 
Samonosná konstrukce pos- 
kytuje dostatečný prostor pro 
jednoduchou a flexibilní inte-
graci systémů vynášení dílů. 
Snadno tak lze kdykoliv reali-
zovat jednotlivá řešení výroby  
a automatizace.

Stroje série CX
Kompaktní dvoudesková technologie

Kompaktní dvoudesková technologie
Vyšší rozsah díky krátké uzavírací jednotce

Součástí je shoda s požadavky na  
čisté prostředí
Kompaktní dvoudesková technologie 
je ideálně vhodná pro výrobu v čistém 
prostředí. Další variantou pro kon-
cepci čistého prostředí je samonosná 
uzavírací jednotka až do 1 600 kN. Do 
čistého prostředí lze integrovat pouze 
přesahující část uzavírací jednotky. Zbytek 
vstřikovacího stroje zůstává mimo čistý 
prostor. Tento přístup je účinný, ať již je 
čistá místnost opatřena ochranným kry-
tem s laminárním prouděním nebo je 
pevné konstrukce. Zdroje kontaminace 
na vstřikovacím stroji jsou mimo prostor 
vstřikování. Velikost požadovaného čistého 
prostředí je redukována a tím se ušetří 
kapitálové investice a provozní náklady.

Vaše výhody: 
–  Menší zastavěný prostor díky o  

30% kratší uzavírací jednotce 
–  Velké formy lze používat i na malých 

vstřikovacích strojích
–  Přesná paralelita desek je dosažena  

i u těžkých forem
–  Prostor pro vynášení dílů a jednotlivá 

řešení automatizace
–  Možnost zajištění výroby v čistém 

prostředí vysoké třídy

Snadný přístup do prostoru vyhazovače  
série CX.
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Prostor formy u série vstřikovacích strojů 
CX nabízí ideální prostor pro různé formy a 
koncepce automatizace.

U série CX je na pohyblivé desce uložen pouze 
vyhazovač. To znamená, že rozestup sloupků lze 
snadno zvětšit a také maximální rozestup desek.

Strukturovaná výroba: Prostor pod uzavírací 
jednotkou lze použít pro doplňková periferní 
zařízení, např. pro max. 5 jednotek regulátorů 
teploty nebo pro integraci klapky kvality.

Díky samonosné uzavírací jednotce lze použít 
jakýkoliv dopravní systém. Všechny předměty pod 
uzavírací jednotkou jsou dobře vidět a lze s nimi 
snadno manipulovat.

-30%

Konkurent 1
150-750

Konkurent 2
160-800

-20%

KM 160-750 CX

-10%

4

2

3

1
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Efektivní využití prostoru díky samonosné uzavírací jednotce a dvoudeskové koncepci



Stroje série CX
Vstřikovací jednotka pro specifické procesy, s nízkým opotřebením12

Vstřikovací jednotky strojů série CX 
Nízké opotřebení a specifické procesy

Třípístová vstřikovací jednotka:  
Vynikající opakovatelnost a konstantní hmotnost dávky.
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Vaše výhody: 
–  Vhodný šnek pro každý proces
–  Vysoké průtoky materiálu při optimální 

kvalitě taveniny
–  Odolnost proti adhezi, otěru a korozi
–  In-line vstřikovací jednotka zajišťuje 

stálou hmotnost dávky a vysokou  
opakovatelnost

–  Šneky HPS-M jsou flexibilnější

Lineární působení síly zaručuje konstantní hmotnost dávky.

Plastifikační systémy patří ke 
klíčovým kompetencím firmy 
KraussMaffei. Vždy je k dispozici 
vhodná plastifikační jednotka 
odpovídající všem požadavkům 
na materiál a proces.

Přesnost bez hranic
Díky osvědčeným třípístovým jednotkám, 
kde se síla přenáší ze vstřikovacích pístů 
přímo na šnek, lze dosáhnout konstantní 
hmotnosti dávky a vysoké míry opakovatel-
nosti. Regulace má vždy vysoké rozlišení, 
i při nízkých tlacích. Tato výhoda se využije 
zejména ve fázi tavení, která je pro proces 
životně důležitá.

Vysoké průtoky při optimální  
kvalitě taveniny
Všechny plastifikační systémy se vyznačují 
vynikajícím chováním taveniny a pokrý-
vají široký rozsah použití pro různé druhy 
plastů. Díky naší dlouholeté zkušenosti ve 
výrobě plastifikačních jednotek garantu-
jeme vysoké průtoky při optimální kvalitě 
taveniny. Správný výběr plastifikačního 

systému vede k vysoké kvalitě produktů 
a tím k hospodárnosti. Zůstávají přitom 
flexibilní, protože plastifikační systémy 
série CX jsou zaměnitelné za ty, které se 
používají i v jiných modelových řadách 
vstřikovacích strojů KraussMaffei.

Vždy ten správný šnek 
Podle potřeby jsou Vám v našem portfoliu 
produktů k dispozici speciální plastifikační 
systémy včetně šneků a zpětných ventilů. 
Navíc jsou zohledněny další požadavky, 
jako např. odolnost proti adhezi, otěru a 
korozi. Široký sortiment plastifikačních 
šneků zahrnuje například řešení ke zpra-
cování těchto materiálů:
– PC a PMMA
–  Plastové materiály plněné  

skelnými vlákny
– Směsi
– Termosety
– Silikony

Nejlepší kvalita taveniny
Čím vyšší požadovaná kvalita dílu a kvalita 
použitého plastu, tím důležitější je výběr 
optimální plastifikační jednotky. Firma 
KraussMaffei speciálně pro tento účel 

vyvinula vysoce výkonný šnek HPS-M. 
Přímé srovnání s alternativními řešeními 
u aplikací s použitím masterbatche uka-
zuje hlavní vlastnosti šneku HPS-M a to 
nejlepší kvalita taveniny bez šmouh a co 
možná nejrychlejší změna barvy. Z hle-
diska geometrie je šnek HPS-M kombinací 
standardního třízónového šneku a střihové 
a směšovací části vysoce výkonného 
šneku. Optimálních výsledků homogeni-
zace se proto dosáhne aktivním střihem a 
mícháním. Použití této technologie šneku 
se kladně projeví na plnění plastifikační 
jednotky materiálem a současně jejího 
opotřebení. Šneky HPS-M v každém ohledu 
přesvědčují svou kvalitou.

Konstantní hmotnost dávky 0,042 % na příkladu víka krabičky o hmotnosti vstřiku 828 g (PP)  
při době cyklu 39 sekund.

0 8040 9080 100120 110160 120Shot Shot

600
826

700
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800

900 834Gram Gram

0,042 %

Konstantní hmotnost dávky



Inovativní prvky jako SplitScreen 
(rozdělení obrazovky) v řízení MC6 
Vám přinášejí vyšší komfort a 
využitelnost.

Uživatelský komfort stojí u nás na prvním místě 
Nové řízení MC6 s funkcemi SplitScreen a Eco 

14 Stroje řady CX
Řízení
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Nové řízení MC6 vychází vstříc Vašim 
požadavkům v každém ohledu.
Je jedno, zda používáte řízení KraussMaffei 
poprvé, nebo jste zvyklí na předchůdce 
MC5 – technologie MC6 je tak přehledná 
a intuitivní, že s ní budete pracovat snadněji 
a efektivněji než kdykoliv předtím.

Vše na jedné obrazovce – s novou tech-
nologií rozdělení obrazovky: SplitScreen
Splitscreen – rozdělení obrazovky je jed-
nou z nejdůležitějších funkcí MC6: Díky 
rozdělení obrazovky na dvě části máte 
před sebou nejdůležitější výrobní procesy 
najednou. Současně se skutečnými hod-
notami cyklu můžete např. kontrolovat 
průběh vstřikování.

Přehledně díky nástroji ProcessDesigner
Integrovaný designér procesu zobrazuje 
vizuálně všechny probíhající procesy a 
dovoluje Vám pomocí funkce Drag–and-
Drop nebo intuitivních pohybů modifikovat 
jeho průběh podle potřeby.

Dvěma kliky k cíli – díky liště oblíbených 
položek a rozbalovací nabídce
Snažili jsme se, aby zacházení s řízením 
bylo co nejkomfortnější, vyhnuli jsme 
se proto v MC6 hlubším navigačním 
úrovním. Podle hesla „co nejrychleji k 
cíli“ vznikl celkově přehledný koncept s 
individuálně přizpůsobitelnými lištami 
oblíbených položek. Chtěli jsme zaručit 
přehlednost, a proto klávesnice stroje 
nabízí vždy pouze tlačítka, která se týkají 
provozního režimu stroje. Speciální 
pole pro výběr systémů završuje náš 
uživatelsky přívětivý princip. Můžete proto 
přímo ovládat všechny části stroje až  
po automatizaci a další technologie.

Go Eco! Energeticky efektivní  
stiskem tlačítka
V souladu s celkovým konceptem ener-
geticky efektivního stroje obsahuje řízení 
MC6 „tlačítko Eco“. Jeho pomocí můžete 
optimalizovat energetické nastavení stroje, 
samozřejmě bez vlivu na výrobní parametry.

Inteligentní uživatelské profily
Díky standardizovaným uživatelským 
profilům - od obsluhy, seřizovače, až 
po vedoucího výroby - můžete rychle 
a jednoduše přiřadit různá oprávnění. 
Samozřejmostí je možnost vytvářet další 
hierarchie a přiřazovat uživatelům indivi-
duální práva. Další skvělou funkcí řízení 
MC6 je tzv. dual touch, který umožňuje 
obsluhu obrazovky i s rukavicemi. S 
operačním systémem Windows 7 je MC6 
skvěle připraveno na stávající i budoucí 
technologie. Řízení MC6 lze objednat ve 
více než 30 jazycích. To nejlepší ale na 
konec: všechny funkce jsou dostupné 
nejen přes řízení stoje, ale i přes hand-
held robotu.

Vaše výhody: 
–  Uživatelsky příjemný funkční princip
–  Jednoduché řízení procesu díky  

SplitScreen a ProcessDesigner
–  Jasné struktury
–  Standardizovaná správa uživatelů
–  Možnost obousměrného ovládání  

automatizace a stroje

Řízení MC6 boduje přehledností. Na obrázku je 
příklad pro ProcessDesigner.

Automatizaci můžete ovládat jak z handheldu 
robotu, tak i z panelu vstřikovacího stroje. 
Dokonce to jde i naopak – s řízením MC6 je možné 
ovládat vstřikovací stroj z handheldu robotu.

Energeticky optimální nastavení 
stroje? Kdykoliv! – Jednoduše 
stiskněte tlačítko Eco.
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Rozsáhlá modularita série CX
Flexibilní a obsáhlá

Platforma modulu CX nabízí naprostou volnost pro rozšíření na výrobní buňku.

Stroje řady CX
Modulární systém

Série CX je flexibilní stejně 
jako Vaše podnikání. Velký 
počet kombinací uzavírání 
a vstřikování, obsáhlý kata-
log příslušenství, platforma 
modulární technologie a na - 
prostá volnost při vyjímání dílů 
nebo připojování periférií činí 
z každého vstřikovacího stroje 
série CX ideální výrobní řešení.

Vaše výhody: 
–  Velký počet kombinací uzavírání  

a vstřikování
–  Volný výběr ohledně vyjímání dílů
–  Velký rozsah jednotlivých koncepcí 

vyhazovače
–  Obsáhlý katalog příslušenství

Bezpečnost zajištěná transparentností
Dobře navržený bezpečnostní kryt má velká 
průhledná okna zajišťující jasný výhled 
do prostoru vstřikování a vyhazovače. 
Přední a zadní bezpečnostní dveře lze pro 
práci v prostoru vstřikování otevírat zvlášť. 
Vedení dveří, namontovaná přímo na lože 
stroje, zajišťují maximální přístup. Další 
bezpečnostní dveře usnadňují přístup k 
trysce a vyhazovači. Výměna formy při nižší 
výšce výrobní haly je snadná, protože tomu 
nebrání žádné plechové kryty.

Přímo přístupná rozhraní
Všechna připojení chladicí vody, ventily 
tahačů jader, řízení kaskád a příslušná 
elektrická rozhraní, mají své pevné pozice 
na upínacích deskách formy. To zajišťuje 
jasné struktury a snadné nastavení. 

Dostatečný prostor k nastavení
Za pohyblivou upínací deskou formy je 
dostatečně velký prostor pro přístup k 
uzávěru, což zjednodušuje nastavení 
a seřízení vstřikovacího stroje. Tento 

prostor lze využít ke speciálním řešením 
týkajícím se formy, například šroubovací 
systémy. Dokonalý přístup zvyšuje 
využitelnost vstřikovacího stroje, protože 
šetří čas nutný na nastavení a omezuje 
chyby na minimum.

Ochrana před hlukem a uživatelsky 
přívětivá údržba
Jednotka čerpadla série CX je zcela 
uzavřena ve zvukotěsném krytu a tím 
účinně snižuje emise hluku. Prvky krytu lze 
jednotlivě vyjmout k zajištění přístupu a tím 
i k usnadnění údržby. Veškeré hydraulické 
prvky jsou snadno přístupné. Údržba, 
opravy a servis lze tedy provádět rychle a 
snadno. Je to další významná výhoda pro 
využitelnost vstřikovacího stroje.

Otevřený pro koncepce automatizace
Ochranný kryt je nahoře otevřen a 
usnadňuje tak integraci manipulačních 
systémů pro vyjímání dílů. Kdykoliv lze 
připojit doplňkové automatizační vybavení.



Prostor formy u strojů řady CX poskytuje 
možnosti pro rozsáhlé vybavení. 
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Hydraulické systémy 
vstřikovacích strojů série CX 
jsou mimořádně precizní a 
účinné. Od pohonu čerpadla, 
proporcionálních elektroma-
gnetických ventilů, řídicích 
prvků a volitelných modulů, 
až k ochraně před hlukem, 
všechny hydraulické kompo-
nenty zajišťují spolehlivou tech-
nologii vstřikovacího stroje a 
nízké výrobní náklady.

Vstřikovací stroje série CX
Precizní a účinná hydraulika

Hydraulika ve vstřikovacích strojích série CX
Precizní a účinná

Stále vysoká hodnota
Hydraulika pro pohyb formy u strojů řady  
CX je integrována uvnitř sloupků do čtyř 
spojených uzavíracích válců. Působí zcela 
symetricky a zajišťují tak rovnoměrné 
rozložení uzavírací síly. Riziko jednostran - 
ného otevření formy neexistuje ani při 
maximálním vstřikovacím tlaku. Otevření 
a uzavření je přesné i při rychlých pohy-
bech. Zapouzdřená je i hydraulika a 
funkce samomazného systému zajišťuje, 
že je prostor formy vždy čistý. Toto je 
ideální stav k výrobě v čistém prostředí.

Precizní zajištění formy
U série CX jsou fáze uzamykání formy 
a fáze vytvoření uzavírací síly vzájemně 
odděleny; uzamknutí formy lze jednoduše 
a velmi přesně nastavit až na 16 fází. Vaše 
forma je proto bezpečně chráněna proti 
poškození i při rychlých cyklech. To vede 
k delší životnosti, nízkým nákladům na 
údržbu a k menším výrobním nákladům.

Energeticky úsporná koncepce pohonu
Koncepce pohonu série CX je rovněž 
modulární a současně nabízí vysoký 
výkon stroje a nízkou spotřebu energie. 
V základní verzi hydraulicky poháněná 
čerpadla vytváří tlak a dodávají potřebné 
množství oleje pro veškeré pohyby stroje. 

Pro vyšší výkony nebo souběžné pohyby 
stroje jsou k dispozici volitelné moduly, 
např. akumulátor tlaku a přídavná 
čerpadla. Nabídku doplňuje varianta hyb-
ridního pohonu. Jisté je, že jsme schopni 
sérii CX přesně a hospodárně přizpůsobit 
Vašim potřebám.

Volitelné moduly BluePower
BluePower je obsáhlý balík nástrojů a 
produktů, které firma KraussMaffei nabízí 
za účelem minimalizace spotřeby ener-
gie u strojů CX. U varianty BluePower lze 
hydraulický systém navíc vybavit servo 
technologií pohonu čerpadla. Tento ser-
vopohon se vyznačuje vysokou účinností a 
nízkými ztrátami. Zejména u pomalejších 
cyklů s dlouhými periodami chlazení lze 
spotřebu energie stroje snížit až o 40%.Vaše výhody: 

–  Spolehlivá technologie stroje
–  Precizní při rychlých pohybech
–  Modulární konstrukce pro přestavby
–  Volitelné moduly BluePower pro 

minimální spotřebu energie



191919Čistý prostor formy a jemné 
pohyby formy jsou zachovány 
díky tomu, že jsou pojezdové 
válce integrovány do sloupků.

Citlivé uzamykání formy díky lineárnímu profilu síly

Forma uzamčenaMax. síla

ZdvihCX
Kloubový systém

Fáze uzamykání formy
Pomocí vysoce účinné filtrační jednotky je u  
hydraulického systému série CX zaručena dlouhá 
provozní životnost oleje mezi jeho výměnami.

Nádrž

3 µm

100 µm

Motor



20 Stroje série CX
Integrovaná a funkční řešení automatizace
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Řešení automatizace pro řadu CX
Integrované a funkční

Funkční jednotka jako jeden celek 
Jako systémový partner firma 
KraussMaffei dodává svým zákazníkům 
na přání automatizaci a vstřikovací stroj 
jako plně integrovaný systém. Díky rychlé 
VARAN-BUS technologii tvoří stroj a 
automatizační systém jednu funkční jed-
notku. Společné řízení dovoluje řídit obě 
funkční jednotky z jednoho řídicího panelu.

20 bezpečnostních zón, z toho pět dyna-
mických, chrání obsluhu a zařízení a 
také zvyšuje účinnost řídicích programů. 
Dokonalá symbióza stroje a automatizační 
technologie je opláštěna jednotným 
bezpečnostním krytem.

Naše bohaté know-how v oblasti vstřikování a automatizace Vám 
přináší ekonomickou výhodu. Standardizované prvky kombino-
vané se specifickým zákaznickým řešením jsou základem pro 
vysokou flexibilitu produkce. Integrovaná bezpečnostní koncepce 
s CE certifikací zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a snižuje 
náklady na stroj.

WizardX – chytré programování 
Na dialogu založený programovací asis-
tent řízení MC6 dovoluje i začátečníkům 
sestavit ve velmi krátkém čase základní 
proces vyjímání. Interaktivní komunikace 
mezi uživatelem a řízením činí ruční pro-
gramování přebytečným a vylučuje pro-
gramovací chyby.

Programovací asistent WizardX  
Lehce rozpoznatelný podle symbolu  
„kouzelné hůlky“ 



22

Řešení automatizace pro řadu CX
Integrované a funkční

Stroje série CX
Integrovaná a funkční řešení automatizace

Průmyslový robot (umístěný na podlaze) Průmyslový robot  
(umístěný na konzole)

Stroj / 
uzavírací 
síla (t)

IR 60 
R1610

F/K

IR 160 
R1610

F/K

IR 300
R2030

F/K

IR 600 
R2030

F/K

IR 300 
R2430 

F/K

IR 1200 
R2500 

F/K

IR 900 
R2700 

F/K

IR 1200 
R2900 

F/K

IR 60 
R1800

S/K

IR 160 
R1800 

S/K

IR 60 
R2100 

S/K

IR 300 
R2230 

S/K

IR 300 
R2630 

S/K

CX 50
CX 65
CX 80
CX 110
CX 130
CX 160
CX 200
CX 250
CX 300
CX 350
CX 420
CX 500
CX 575
CX 650

Legenda průmyslových robotů: IR = průmyslový robot     300 = nosnost v N     R2030 = osah v mm     F = podlaha     S = na stroji     K = KUKA  

Lineární roboty

Stroj / 
uzavírací 
síla (t)

LRX 50  
(nosnost <5 kg)

LRX 100  
(nosnost <10 kg)

LRX 150  
(nosnost <15 kg)

LRX 250  
(nosnost <25 kg)

LRX 350  
(nosnost <30 kg)

CX 35
CX 50
CX 65
CX 80
CX 110
CX 130
CX 160
CX 200
CX 250
CX 300
CX 350
CX 420
CX 500
CX 575
CX 650
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Velká výhoda jednotky vstřikovacího 
stroje a automatizace je v tom, že 
veškerá procesní data jsou díky VARAN-
BUS technologii k dispozici na řídicí 
jednotce v reálném čase přes integro-
vaný řídicí panel. Provoz je přehledný a 
jednoduchý. Programování se lze naučit 
intuitivně, což zkracuje čas školení. 

Dálkový provoz přes handheld robotu 
Každý robot ve stroji série LRX/LRX-S 
má jednotku dálkového ovládání – hand-
held, pro efektivní ovládání a ergono-
mické programování. Handheld robotu 
lze jednoduše ovládat přes dotykovou 
obrazovku - provozní kroky jsou identi-
cké s řídicím panelem na stroji. Pomocí 
handheldu robotu lze ovládat vstřikovací 
stroj a naopak - příspěvek k flexibilitě.

Společné datové soubory pro  
větší pohodlí
V integrovaném řešení lze stroj a auto-
matizaci ovládat nejen z řídicího panelu; 
data z obou jednotek lze ukládat také  
do jednoho datového souboru. To 
zajišťuje jak bezpečnost veškerých dat, 
tak i maximální provozní pohodlí.

Panel stroje řídí automatizaci

Automatizační panel řídí stroj

Stroj

Automatizace

Ulehčení práce díky obousměrnému ovládání – vstřikovací stroj může být řízen z handheldu  
robotu a naopak.

Vaše výhody: 
–  Stroj a automatizace jsou na pohled i z hlediska funkce jeden celek
–  Integrované řízení s centrálním počítačem
–  Snadné a rychlé programování i obsluha s WizardX
–  Zahrnuje CE certifikaci
–  Široké portfolio automatizace od pick & place až ke komplexním řešením
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CX Hybrid

Stroj řady CX Hybrid kombinuje výhody hydraulického uzavírání s 
elektrickým vstřikováním. Je to účinné univerzální řešení od firmy 
KraussMaffei pro elektronický, obalový a lékařský průmysl a pro 
výrobce technických dílů. Díky samonosné uzavírací jednotce v hyd-
raulické variantě lze realizovat komplexní čisté místnosti až do třídy 
5. Elektricky poháněné vstřikovací jednotky zajišťují mimo standardní 
funkce, jako jsou paralelními pohyby a rychlosti vstřiku až 300 mm/s, 
také nepřekonatelnou preciznost a nízkou spotřebu energie.

CX Hybrid: Účinné univerzální řešení  
s širokým sortimentem aplikací
Hydraulické i elektrické

Vaše výhody: 
–  Čistá výroba, splňuje požadavky na  

čisté prostředí
– Rychlé doby cyklů pro maximální výrobu
–  Vysoký stupeň flexibility díky samonosné 

hydraulické uzavírací jednotce
–  Zvyšuje účinnost díky elektrickým 

hnacím jednotkám
–  Široký rozsah aplikací pro speciální 

procesy

Větší účinnost a rovnoběžné pohyby 
Protože má každá osa vstřikovací jed-
notky svou vlastní elektrickou pohonnou 
jednotku, je možné během plastifikační 
fáze například otevřít formu a obsluhovat 
vyhazovač. To zvyšuje účinnost celého 
procesu. 32-bitové řízení spouští pohyby 
pohonných jednotek s vysokou precizností, 
což vede k procesům s vysokou opakova-
telností a s nejužšími tolerancemi.

Vaše výhody: Fluktuace hmotnosti dávky 
jsou menší než 0,07% při prvotřídní 
kvalitě produktu.

Kombinované výhody
Oba systémy – plně elektrická vstřikovací 
jednotka a hydraulický uzávěr – při svém 
spojení přináší do série CX Hybrid své 
výhody. Vysoce přesné vstřikování je kom-
binováno s přesně paralelním uzavřením  
a tím tvoří zcela bezkonkurenční systém 
pro ambiciózní vstřikovaní plastů.
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CX Hybrid je naše účinné univerzální 
řešení pro elektronický, obalový a lékařský 
průmysl a pro výrobce technických dílů.
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Další informace

Další informace, 
které by Vás mohly zajímat

Hledáte vhodné automatizační řešení? 
Můžeme Vám nabídnout správný robot pro 
jakýkoliv výrobní úkol. Pro svůj vstřikovací 
stroj si můžete vybrat také speciální uza-
vírací systémy nebo jiná příslušenství. 

Více informací můžete najít například  
o dále uvedených položkách:
– Lineární roboty série LRX/LRX-S
– Průmyslové roboty série IR

Obsáhlé informace jsme pro Vás  
sestavili rovněž na téma servisu.
Pomocí našich servisních služeb a 
údržby můžete zvýšit flexibilitu svých 
vstřikovacích strojů pro stále nové 
požadavky na proces a trvalé rozšiřování 
úrovně jejich výkonu. Rádi Vám o tom 
poskytneme podrobné informace.

Naše brožury a letáky o ostatních  
tématech naleznete online na stránce: 
www.kraussmaffei.com. Na požádání 
Vám rádi zdarma pošleme informace a 
technická data o našich produktech.



27



www.kraussmaffei.com 0.
0 

W
E 

. 1
. v

yd
án

í 0
3/

15
. I

M
M

 0
72

 B
R

 M
X 

06
/2

01
3 

C
Z 

···
 P

od
lé

há
 te

ch
ni

ck
ým

 z
m

ěn
ám

.

Plně hydraulické vstřikovací stroje řady CX jsou k dis-
pozici s malými a středními uzavíracími silami. Jejich 
dominantní vlastností je dvoudesková technologie, 
která přináší mimořádně kompaktní stroj s velmi 
dobrým přístupem ke všem částem.

Díky 150 základním variantám a více než 500 volně 
volitelným příslušenstvím jsme vždy schopni konfi-
gurovat ideální řešení pro realizaci každého Vašeho 
výrobního úkolu, vyžadujícího ať už jednoduchý nebo  
i velmi složitý proces.

Vstřikovací stroje řady CX zapůsobí na zákazníky svou 
kompaktní konstrukcí a spolehlivostí. Stručně řečeno, 
nabízí skvělý výkon a flexibilitu.

Kompaktní. Flexibilní. Spolehlivé.
Stroje série CX


