Síla se potkává s flexibilitou
Nová plně elektrická řada PX

Engineering Passion
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Stroje řady PX
Data a fakta

Data a fakta řady PX
Oblasti použití

Automobily

Zdravotnictví

Elektro/elektronika

Obaly

Kombinace uzavírací/vstřikovací jednotky
stroj/
uzavírací
síla v t

rozměry
mezi
sloupky
(hxv) v
mm

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

vstřikovací jednotky (průměr šneku v mm)
SP 55

SP 100

SP 180

SP 250

SP 380

SP 540

SP 750

SP 1000 SP 1400 SP 2000
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standard
opce
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Síla se potkává s flexibilitou
Nová plně elektrická řada PX
Řada PX je odpovědí na Vaše přání větší flexibility při součas
ném dalším zvýšení produktivity. Díky modulární konstrukci
všech součástí si můžete svůj stroj PX sestavit přesně podle
svých výrobních potřeb. Nakonfigurujte si jednoduše stroj
svých snů!
Robustní mechanika, vysoce přesné a dynamické technolo
gie pohonů a inteligentní energetický management dělají
z PX spolehlivý, produktivní a efektivní stroj pro každou vstři
kovnu. Ergonomicky optimální pracovní výška, maximální
volný prostor pod zavírací jednotkou a optimální přístupnost
jsou zárukou maximálního komfortu obsluhy.
Konstrukční řada PX se vyznačuje flexibilitou v celém životním
cyklu:
Flexibilní při výběru
– Široký výběr kombinací uzavírací a vstřikovací jednotky
– Mnoho volitelných možností pro vyšší výkon a funkčnost
Flexibilní ve výrobě
– Ergonomie a přístupnost pro snadnou obsluhu
– Jednoduchá výměna nástrojů a rychlý náběh výroby
Flexibilní při dovybavení
– Volitelné možnosti pro rozšíření spektra použitelnosti
– Díky servisním produktům vždy v aktuálním stavu

Transparentní technologie
Fascinující pohled na
plně elektrickou řadu PX

Rozsáhlé možnosti
automatizace

Pohyblivá upínací deska
spolehlivě vedená po
lineárních vedeních

Dvě velikosti upínací desky
podle uzavírací síly

Vyhazovač s
velkým zdvihem
(hydraulický nebo
elektrický)

Rychlý, robustní
5bodový dvojitý kloub

Integrovaná
servohydraulika
Optimální přístupnost

Maximální volný
prostor pro vynášení dílů
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High-end plastifikační jednotky

Výkonná vstřikovací jednotka,
přesná a efektivní

Flexibilní řídicí skříně
a silové rozvaděče

Uživatelsky příjemné
řízení MC6

Paralelní servohydraulické
válce agregátu
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Stroje řady PX
Flexibilita při výběru

Zázračné kombinování
Vynikající flexibilita uzávěrů a vstřikovacích jednotek
Možnost individuálního
kombinování vstřikovacích
a uzavíracích jednotek je hlav
ním znakem řady PX. Tím tato
řada stanovuje nová měřítka
pro flexibilitu ve výrobě:
nakonfigurujte si přesně ten
stroj, který skutečně potřebu
jete, ani více, ani méně.
Všestranná uzavírací jednotka
pro vynikající produktivitu
Efektivní a vysoce dynamický 5bodový
dvojitý kloub zajišťuje ve spojení s inteli
gentní technikou servopohonů vynikající
produktivitu a hospodárnost při zacho
vání optimální ochrany nástroje.

Široké možnosti kombinování
uzavírací a vstřikovací jednotky
Perfektně využitá výrobní plocha: Díky
dělenému loži stroje je možná řada
kombinací uzávěru se vstřikovacími
jednotkami – a stroj je pak dlouhý pouze
tak, jak je to skutečně nutné. Například
pokud je spojena velká uzavírací jed
notka s malou vstřikovací jednotkou.

5bodový dvojitý kloub je efektivní a maximálně dynamický.
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Prvotřídní vstřikovací jednotka
Maximálně konstantní hmotnost vstřiku je
zajištěna harmonickou souhrou prvotřídní
plastifikace a přesné techniky pohonů.
Stroj PX reprodukuje tvarové díly s mimo
řádnou kvalitou a efektivností – vstřik za
vstřikem.
Dva rovnoběžné servohydraulické válce
agregátu zajišťují optimální přítlačnou sílu
trysky – velice rychle a bez sil v příčném
směru. Tím jsou zkráceny časy cyklů
a zabráněno netěsnosti na trysce.

Výhody pro Vás:
– Optimální délka a využití prostoru
– Cílená investice do zavírací síly
a vstřikovacího výkonu
– Flexibilní použití nástrojů
– Krátký čas cyklu
– Vysoká disponibilita
– Nízké náklady na energie
– Velice široká oblast použití
– Dlouhá životnost
– Vynikající kvalita taveniny
– Vysoký výkon plastifikace

Široká škála šneků a zpětných klapek
Všechny standardní plastifikační jednotky
PX se vyznačují vynikající kvalitou tave
niny a pokrývají široké spektrum použití.
Vedle toho si můžete vybrat z naší široké
nabídky i šneky a zpětné klapky pro spe
ciální požadavky při zpracování – včetně
provedení pro vysoké teploty a výkon
(HPS) a přirozeně s vhodnou ochranou
proti opotřebení.

PX nabízí enormní množství kombinaci
uzavírání / vstřikování.

PX znamená kvalitu a efektivitu při každém vstřiku.

Vyberte si šneky a zpětné klapky z naší široké
nabídky.

8

Stroje řady PX
Flexibilita při výběru

Promyšlený design uzavírání
Modulární konstrukce zajišťuje
volnost při použití nástrojů
Řada PX disponuje již ve standardu velkoryse dimenzovanými upínacími deskami, zástavbovými
výškami pro nástroje a drahami pro jejich otevírání, tím je umožněno flexibilní využívání různě
velkých forem. Pokud by to nestačilo, je možno volitelně zvětšit například zástavbovou výšku nástroje.
Zvětšená upínací deska
80 tun zavírací síly by stačilo, ale Váš
nástroj potřebuje ještě víc místa? Pak
zvolte PX 81. Takto získáte výrazně větší
prostor pro instalaci nástroje, a tím větší
možnosti přizpůsobení výrobním potře
bám. Nemusíte si proto kupovat stroj
s větší uzavírací silou. Přirozeně se
spolu s tím zvýší i maximální přípustná
hmotnost nástroje.

Výhody pro Vás:
– Nižší investiční náklady
– Větší flexibilita při použití nástrojů

Zvětšené desky

Vhodná uzavírací jednotka díky modulární koncepci
rozměr mezi sloupky
hmotnost nástroje

zástavbová výška nástroje

uzavírací síla

dráha otevření nástroje

750 kg

PX 80

800 kN

420

PX 51

400

350

750 kg
500 kN

300

350

PX 50

450 kg

500 kN

370
+ 100

Pro všechny uzavírací jednotky platí:

Zástavbovou výšku nástroje je možno zvětšit u každé
uzavírací jednotky.
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Řada PX poskytuje velkou
volnost při použití nástrojů.

Maximální paralelita desek při každé
hmotnosti nástroje
Více místa znamená větší hmotnost.
U řady PX si můžete být jistí: Pokud se
nástroj do stroje vejde, je uzavírací jed
notka konstruovaná i pro jeho vyšší hmot
nost. Široké uložení pohyblivých desek
v lineárních vedeních a tuhé lože stroje
pod uzavírací jednotkou zaručují perfektní
paralelitu desek.

Servohydraulický vyhazovač
Standardní vyhazovač řady PX je poháněn
integrovanou servohydraulikou a vyzna
čuje se některými přednostmi. Zdvih
vyhazovače je mimořádně velký, takže je
možné použít i nástroje s dlouhými dra
hami pro vyjímání dílců. Velký světlý otvor
ochranných dveří a široká konstrukce
pohyblivé desky umožňují snadný přístup
k vyhazovači.

Výhody pro Vás:
– Největší zdvih vyhazovače na trhu
– Nejlepší přístupnost vyhazovače
– Mimořádná robustnost
– Maximální paralelita desek
– Použití těžkých nástrojů
– Ochrana nástroje
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Stroje řady PX
Flexibilita při výběru

Absolutní flexibilita
Větší výběr variant vyhazovače
Robustní nebo jemný: V závislosti
na požadavcích na vyjímání dílů
mohou být výhodné buď servo
hydraulické nebo elektrické vyha
zovače. Řada PX nabízí obojí.

Výhody pro Vás:
– Vhodný vyhazovač pro každý nástroj
– Jednoduché a rychlé přeseřizování
– Přesné odformování = více dobrých dílů
– Čistá produkce

Robustní a flexibilní:
hydraulický vyhazovač
Používáte ve své výrobě vyhazovací desky,
které tvrdě naráží? Pak je správnou volbou
mimořádně robustní standardní hydrau
lický vyhazovač řady PX. Ten je schopný
tolerovat všechny mechanické impulsy
a rázy z nástroje. Velký zdvih vyhazovače
přitom zajišťuje flexibilitu pro jakýkoli
nástroj.
Pokud je pro vyhození potřebná ještě větší
síla, je možné zvolit u každého stroje PX
zvětšení o 50 procent. Pro optimalizaci
vyjímání volně vypadávajících dílů může
být dokonce zvýšena rychlost vyhazovače
o 100 procent. Volitelně může být navíc
každý vyhazovač dodán v provedení vyha
zovací desky.

Vyšší rychlost: vyšší rychlost vyhazovače vyrovnává u vypadávajících dílů dynamický pohyb uzavírání.
Vyšší vyhazovací síla: usnadňuje vyjímání plastových dílů, které vlivem smrštění ulpívají na jádrech.

Mimořádně přesný:
elektrický vyhazovač
Mají být díly přesně předány vyjímacímu
robotu? Pak se nabízí použití elektrického
vyhazovače, který je u řady PX volitelnou
možností. Ten pracuje absolutně přesně
a reprodukovatelně. Stejně jako u hydrau
lického vyhazovače i zde existuje varianta
se zvýšenou silou nebo rychlostí. Každý
elektrický vyhazovač je vybaven brzdou
motoru pro udržování polohy u nástrojů
s pružinami. Při zvláštních požadavcích
na čistotu prostředí je navíc možné jej
i zapouzdřit.
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Síla a rychlost
„Více“ pro vstřikovací jednotku
Materiál, geometrie dílů, poža
dovaný výstup. Tyto veličiny defi
nují, jak výkonná musí být vstři
kovací jednotka na stroji. Řada
PX flexibilně plní Vaše přání.

Výhody pro Vás:
– Flexibilní použití pro široké spektrum
aplikací
– Vysoký výkon vstřikování
– Flexibilní použití nástrojů a trysek
– Vyšší výkon plastifikace
– Zkrácení času cyklu
– Rychlejší rozběh

Vyšší rychlost vstřikování
Pro díly s tenkými stěnami nebo dlouhými
drahami tečení materiálu může být každý
stroj PX volitelně vybaven vyšší rychlostí
vstřikování.
Vyšší přítlačná síla trysky
Díky oběma servohydraulickým válcům
agregátu disponuje PX již ve standardu
dostatečně vysokým přítlakem trysky.
Pokud je u trysek se speciální geomet
rií potřebný velmi vysoký přítlak, jako
je tomu například u zanořených trysek
s velkými průřezy, je možno snadno
konfigurovat stroj PX použitím opčního
modulu.

Vyšší výkon plastifikace
Potřebujete zvýšit tok materiálu, a tím
i výstup u Vaší aplikace? Žádný problém.
U řady PX je každá vstřikovací jednotka
volitelně k dispozici i v provedení se zvý
šeným výkonem pohonu šneku.
Vyšší rychlost agregátu
Díky výkonné integrované servohydraulice
je rychlost pojezdu vstřikovacího agregátu
již ve standardním provedení minimálně
50 mm/s. Volitelně je možno u každého
stroje PX zdvojnásobit rychlost agregátu
až na 100 mm/s. U aplikací s odjezdem
agregátu je tak možno výrazně zkrátit
časy cyklů a zrychlit najíždění.

Více síly pro plastifikaci:
zvýšený výkon pohonu šneku

Více síly pro bezpečnost procesu:
vyšší přítlačná síla trysky

Vstřikovací jednotka PX Vám přináší výkon, který potřebujete.

Více síly pro vstřikování:
zvýšená rychlost vstřikování
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Stroje řady PX
Flexibilita ve výrobě

Perfektní práce u každé velikosti
Vždy správná pracovní výška a komfortní přístup

Přístupnost PX je velice komfortní
a umožňuje ergonomickou práci.

Každodenní práce musí jít snadno.
K tomu patří promyšlené ovládání,
ergonomie a praktický stroj, který
usnadňuje obsluhu a údržbu.

Pracovní výška:
přesně ve vaší úrovni
Stroje řady PX umožňují každému seřizo
vači ergonomickou práci v příjemné výšce:
Při montáži a připojování nástrojů, vizuální
kontrole trysky nebo čištění.

MC6: s výškovým nastavením
Ovládací panel MC6 je možno natáčet,
vedle toho je možné jej snadno a plynule
nastavit i do příjemné pracovní výšky.
Kromě toho je možno zvolit jako ovládací
jednotku MC6 „Multitouch“ a využívat
výhody kapacitní 24palcové ovládací plo
chy. Takto budete mít všechny procesy pod
kontrolou a pomocí funkce Drag & Drop si
můžete sami uzpůsobit pracovní plochu.

Výhody pro Vás:
– Perfektní přehled o všech procesech
– Maximální usnadnění obsluhy
– Ergonomická pracovní výška
– Optimální viditelnost částí stroje
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PX ponechává hodně místa pro pásové
dopravníky a přepravky na díly.

Perfektní přístupnost ze všech stran
Stroje PX se vyznačují výbornou pří
stupností ke všem částem stroje. Velké
ochranné dveře s lehkým chodem
zajišťují snadnou přístupnost uzavírací
jednotky bez toho, že by překážel nějaký
rám. A díky demontovatelným prvkům
krytu jsou všechny části stroje snadno
přístupné pro údržbu a čištění.

Volný prostor: více místa pro logistiku dílů
Lože uzávěru PX je provedeno tak, že
prostor pod strojem zůstává v podélném
i příčném směru volný až k podlaze
a je možno ho použít pro vypadávání dílů
a jejich logistiku. Pod stroj je tak možno
velmi snadno a prakticky najíždět pře
pravkami na dílce nebo pásovými doprav
níky, aniž by tomu bránil příčný nosník.

Výhody pro Vás:
– Perfektní přístupnost
– Zjednodušení výměny nástroje
– Velkorysý volný prostor pod uzavírací
jednotkou
– Snadná instalace pásových dopravníků
– Optimální využití výrobní plochy
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Stroje řady PX
Flexibilita ve výrobě

Vyšší přesnost není možná
Méně zmetků a perfektní kvalita
Robustní mechanika bez vůlí
a se snadným chodem spolu
s přesnými a dynamicky pracu
jícími pohony jsou předpoklady
pro maximální přesnost. Obojí
bylo u řady PX bez kompromisů
realizováno. Výsledek: vynikající
kvalita dílů pro maximální spo
kojenost zákazníků.

Symetrické rozložení síly
pro optimální uzavření formy
Absolutně symetrická konstrukce uzaví
rací jednotky s úzkými tolerancemi zajiš
ťuje přímé a rovnoměrné rozložení síly
na pevné a pohyblivé upínací desce.
Servomotor optimalizovaný pro danou
kolenovou páku zajišťuje rychlé a velmi
přesné pohyby při zavírání a otevírání.
Proto je jakékoli polohování pohyblivé
upínací desky absolutně reprodukova
telné a přesné.

Vždy čisté a efektivní paralelní
vedení nástroje
Široké podepření pohyblivé desky
v přesných lineárních vedeních zaručuje
přesnou rovnoběžnost nástroje ve všech
polohách. Vedle toho je takto ve srovnání
s běžným kluzným vedením nebo vede
ním pomocí sloupků snížen odpor
v důsledku tření až o 80 procent.
Díky lineárnímu vedení slouží sloupky
pouze pro přenos síly a nejsou nijak
v kontaktu s pohyblivou upínací deskou.
Odpadá nutnost mazání a prostor
s výrobky zůstává čistý.

Výhody pro Vás:
– Vysoká paralelita desek
– Optimální upnutí formy
– Sloupky bez nutnosti mazání =
vyšší čistota
– Maximální energetická efektivita

Každá uzavírací jednotka PX může být volitelně
vybavena automatickou regulací uzavírací síly
(+/− 2 procenta).
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Reprodukovatelné procesy díky
integrované přesnosti a dynamice
Velice přesné a dynamické servomotory
s velice rychlou reakcí generují při vstři
kování pohyb, který je prostřednictvím
hřídele bez vůlí přenášen přímo na šnek.
Nastavené parametry procesu, jako je
rychlost, tlak a dráha, jsou v minimálním
tolerančním pásmu rychle a přesně regu
lovány na požadované hodnoty.
Citlivá senzorika měří absolutní hodnotu
vstřikovacího tlaku přímo v toku mate
riálu. Tím je umožněna přesná regulace
dotlaku a dynamického tlaku. Díky kom
binaci optimální opakované přesnosti s
plastifikací nabízí řada PX optimální před
poklady pro dosažení prvotřídní stálosti
hmotnosti vstřiku.

APC: inteligentní stroje
APC detekuje odchylky procesu
v důsledku měnících se okolních pod
mínek nebo viskozity a automaticky
provádí protiopatření. Výhodou pro Vás
je tak konstantní vysoká kvalita dílů,
nižší zmetkovitost a materiálové náklady
a rovněž snazší použití recyklovaného
materiálu.

tenkostěnných dílů nebo kaskádové
vstřikování.

Výhody pro Vás:
– Prvotřídní stálost hmotnosti vstřiku
– Vysoká bezpečnost procesu
– Konstantní vysoká kvalita dílů
– Kompenzace odchylek u šarží materiálu

APC plus:
vynikající stálost hmotnosti vstřiku
V rozšířené verzi APC plus Vám nabízíme
řadu nových inteligentních funkcionalit.
Například je zde možné zohlednit speci
fické chování výchozího materiálu. Kon
trola procesu je usnadněna optimalizací
obslužného rozhraní. APC plus je možno
využít i u nových aplikací, jako je výroba

Konstantní hmotnost vstřiku při použití recyklovaného materiálu 20 % a 40 % – vždy s APC plus i bez APC plus

hmotnost
vstřiku
(g)
181,0
180,5
180,0

přepnutí
(mm)

179,5
179,0

11
10
9
8

20% podíl recyklovaného materiálu
střední přizpůsobení
standard: konstantní přepínací bod
s APC plus: přizpůsobený přepínací bod

40% podíl recyklovaného materiálu
silné přizpůsobení

Process Control
by

APC+
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Stroje řady PX
Flexibilita ve výrobě

Neporazitelná energetická efektivita
Šetří proud, vodu a Vaše peníze

Výhody pro Vás:
– Rekuperace energie při brzdění
– Dodávky do sítě
– Minimální spotřeba elektřiny
– Snížená spotřeba vody
– Nízké tepelné emise

Nejnižší spotřeba energií
díky maximální účinnosti
Řada PX je extrémně úsporná, vyznačuje
se velice vysokou celkovou účinností
a spotřebovává při všech zatíženích a
aplikacích mimořádně málo energií. Ve
srovnání s hydraulickými vstřikovacími
stroji je možno často ušetřit 50 a více
procent.
I ve spotřebě vody je řada PX úsporná.
Díky nízkým ztrátám v měničích pohonů
je velmi malá potřeba vnitřního chlazení
a je běžně dosažitelné snížení spotřeby
až o 70 procent.

Energetický management
s rekuperačním provozem
Efektivní technika pohonů s integrovanou
rekuperací energie: Frekvenční měniče
a servomotory řady PX jsou ideálně při
způsobeny jednotlivým osám. Proto rea
gují velice rychle a přímo na každý řídicí
povel.
Všechny servomotory pracují v rekuperač
ním režimu a přeměňují při brzdění kine
tickou energii zpět na elektrickou. Ta je
vedena zpět do obvodů stroje a využívána
pro současný pohon v jiné ose nebo dodá
vána do sítě. Takto je možno rekuperovat
až 60 procent.

Rekuperace energie při brzdění u řady PX

Poloha uzavírací jednotky

Energie pro zrychlení
uzavírací jednotky

Uzavírací
jednotka otevřená

Rekuperovaná brzdná energie
z uzavírací jednotky

Výkon pohonu uzávěru

Šetrné využívání zdrojů a sou
časné snížení provozních nákladů:
inteligentní energetický manage
ment umožňuje obojí. Stroje PX
rekuperují brzdnou energii a jsou
tak dokonce schopné dodávat
elektřinu do sítě.

Uzavírací
jednotka zavřená
Poloha uzavírání
Výkon uzavíracího pohybu

Časová osa

Uzavírací
jednotka zavřen
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Energeticky efektivní servohydraulický
agregát je u řady PX dobře umístěn.

Je tu vše, co potřebujete
Integrovaná servohydraulika
Vše perfektně umístěné: U řady
PX je servohydraulika pro pohyb
agregátu a vyhazovače integro
vána do stroje. Podle potřeby
může pohánět i tahače jader
nebo jehlové uzávěry trysek.

Výhody pro Vás:
– Jednoduché použití tahačů jader
bez velkých dodatečných investic
– Hydraulický agregát nevyžadující
žádné další místo pro instalaci
– Připravenost na všechny případy

Integrovaná servohydraulika,
inteligentní návrh stroje
Na rozdíl od obvyklých řešení na trhu,
u kterých zabírají vedle stojící hydrau
lické agregáty zbytečně mnoho místa,
je u řady PX energeticky efektivní ser
vohydraulický agregát integrován již
přímo do strojů. Ve standardním provedení
obsluhuje pohyb vstřikovacího agregátu
a vyhazovače. Ušetříte tak výrobní plochu,
protože vše je již uložené v loži stroje.
Snadné napájení přídavných
hydraulických spotřebičů
Ve spojení s integrovanou servohydrau
likou můžete snadno využít i doplňkové
hydraulické funkce stroje a nástroje –

například tahače jader, uzavírací jehly
trysek nebo kaskády. Všechny aplikace
je možno instalovat i dodatečně bez
velké náročnosti a programovat je pro
střednictvím řídicí jednotky MC6.
Servohydraulika i ve standardním pro
vedení poskytuje dostatečný průtok pro
pohon řady hydraulických funkcionalit
pro nástroj. Ve zvláštních případech je
možno výkon hydraulického agregátu
zvýšit – opět v rámci stroje – nikoli
samostatně.
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Stroje řady PX
Flexibilita při dovybavení

Vše pro Váš nástroj
Doplňkové opce pro dodatečné vybavení
Tahače jader, kaskády nebo chlazení. Aby bylo možné využít v budoucnu i jiné technologie, nabízí
stroje PX řadu možností pro dodatečné vybavení. Kupte si pouze funkce, které potřebujete dnes, ale
s vědomím, že Váš stroj je připraven i na všechny ostatní. Takovouto flexibilitu naleznete v oblasti
plně elektrických strojů pouze u KraussMaffei.
Tahače jader a jehlově uzavírané trysky
U řady PX je možné velice snadné doda
tečné vybavení dalšími funkcemi stroje,
jako jsou tahače jader nebo trysky
s jehlovým uzavíráním, protože servo
hydraulika potřebná pro jejich provoz
je integrována do každého stroje PX. Ta
již ve standardní verzi poskytuje vysoký
průtok, který může být v případě potřeby
ještě posílen. Všechny funkce je možno
programovat přímo prostřednictvím
MC6.

Výhody pro Vás:
– Úspora místa a pořádek
– Snadné centrální řízení
prostřednictvím MC6
– Perfektní výbava pro všechny
budoucí úlohy

Tahače jader je možno velice snadno instalovat
i dodatečně.

Dobré chlazení a jasné uspořádání
Na PX má vše své místo. Tím je usnad
něno využití všech možností pro chlazení
a temperování nástroje. Umístění
v blízkosti nástroje a kompletní zapojení
přípojek pro okruhy chladicí vody a tem
perování přes vodní baterii enormně
usnadňuje montáž nástrojů a zajišťuje
pořádek.

I u chlazení a temperování nástroje má řada PX
co nabídnout.

Efektivní doplněk představuje rovněž
elektronická vodní baterie. Jejím pro
střednictvím je automaticky zjišťován
průtok, tlak a teplota a tato data tak
již není nutné dokumentovat ručně.
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Snadné dovybavení
Dovybavení hardwaru v řídicí skříni
Snadné rozšiřování: Rozvaděče jsou již konfigurovány pro dodatečné rozšíření o další řídicí
elektroniku.

Výhody pro Vás:
– Vysoké standardy bezpečnosti
– Prostorová a výkonová rezerva
pro dodatečné vybavení
– Rozsáhlý katalog volitelných možností

Zajištěná budoucnost díky prostorovým
rezervám
Ještě neznáte své budoucí požadavky?
S PX to není žádný problém, protože roz
vaděč řízení je již připraven pro maximální
rozsah volitelných možností. Můžete tak
stroj snadno dodatečně rozšířit například
o další regulační zóny plastifikace nebo
ohřevu nástroje.

Výtah z možností dodatečného rozšíření
– přídavné topení válce
– posílený hydraulický agregát
– řízení hydrauliky a pneumatických
ventilů
– rozhraní pro automatizaci
– pásové dopravníky, třídicí klapky
– rozhraní pro monitorovací systémy
(kamera, váha, atd.)
– rozhraní pro magnetické upínací desky
– datová rozhraní (ethernet, CIMI)
– rozhraní k řídicímu počítači
(Průmysl 4.0)
– a mnoho dalšího…

Rozvaděč řízení je připraven
pro mnoho volitelných možností.
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Stroje řady PX
Flexibilita ve výrobě

Maximální usnadnění obsluhy
Mnoho doplňkových funkcí usnadňuje obsluhu
V intuitivním MC6 vyvinula
firma KraussMaffei řízení,
které uživatelům usnadňuje
obsluhu stroje ve všech ohle
dech. Naši softwaroví specia
listé přitom vsadili na užitečné
funkce, které umožňují snad
nou navigaci.

Výhody pro Vás:
– Snadné ovládání
– Rychlá a bezpečná navigace
– Integrovaná podpora seřizovačů
– Rychlá a efektivní kontrola procesu
– Podporované optimalizační nástroje

Rychlé programování a chytré pomůcky
pro seřizování
Následující nástroje v řízení MC6 Vám
pomohou s programováním a seřizová
ním Vašeho vstřikovacího stroje
– SplitScreen & XtraScreen
(MC6 Multitouch): nejdůležitější výrobní
procesy stále na očích
– Process Designer: přehledné zobrazení
& úpravy všech procesů
– Barrel Heating Assistant: rychlé načtení
teplotních profilů válce a výpočet poža
dovaných hodnot
– Weekly Timer: stroj je k definovanému
okamžiku startu výroby kompletně
zahřátý
– asistent pro programování WizardX:
funkční základní program v pouhých
4 krocích

Velký výběr pro dodatečné vybavení
Řízení MC6 je možno po celou dobu života
stroje přizpůsobovat potřebám. Například
je možno ho rozšířit o sadu pro grafic
kou analýzu a zobrazení různých křivek,
například tlaku. Grafy trendů identifikují
dokonce i minimální výkyvy. Při použití
APC plus naopak zajistíte konstantní
kvalitu dílů. Zcela snadno je možné roz
šířit řízení i o rozhraní pro temperovací
jednotky.
Perfektní kontrola
Při monitorování procesů můžete využít
různé nástroje. Analýza času cyklů tak
například trvale kontroluje, zda všechny
procesy probíhají optimálně. V deníku
(logovacím souboru) jsou ukládána všechna
data, čímž je zajištěna maximální transpa
rentnost. Nejlepší přehled o stroji získáte
při využití funkce kamery. Při problémech
se můžete spojit pomocí funkce Remote
Manager s našimi experty.

Ready for Industry 4.0
Již dnes pracujeme na možnostech
pro zítřek: komunikace mezi stroji
a periferiemi, inteligentní stroje, které
se samostatně seřizují, a servis, který
si dříve než Vy všimne, že něco není
v pořádku. Kontaktujte nás!

Řízení MC6 je synonymem maximální
vstřícnosti vůči obsluze.
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Dodatečné vybavení na technologický stroj
Silikon, lehké konstrukce a více
Nikdo neví, co přinese zítřek.
Pokud hodláte někdy vstoupit na
pole nových technologií, můžete
se spolehnout na PX jako solidní
základ. Například u metod výroby
odlehčených dílů jako je CellForm
nebo FiberForm, při zpracování
tekutého silikonu nebo u vysoko
teplotních aplikací.

30procentní úspora základní směsi:
šnek HPS-M
Ve spojení se zpětnou klapkou posky
tuje ty nejlepší výsledky: Šnek HPS-M
umožňuje vysoký výkon a zaručuje díky
vynikajícím poměrům při míchání vytvá
ření homogenního materiálu. Můžete tak
ušetřit drahý masterbatch. Kromě toho
klesá zmetkovitost a z důvodu šetrného
zpracování materiálu roste trvanlivost.

Výhody pro Vás:
– Snížení nákladů na barevnou základní
směs
– Homogenní rozložení barvy v dílu
– Až o 20 procent rychlejší změna barvy

Perfektní příprava na budoucnost: PX jako základ pro plnění všech požadavků

Inteligentní stroj, který je
připraven pro budoucí propojení.

CEL

LF
OR

Snižuje hmotnost, zlepšuje
stabilitu a zkracuje časy cyklů.

M

FIBERFORM

CL
Maximální vhodnost pro výrobu
v čistém prostředí

4.0

PERATURE APPLICAT
I ON
TEM
H
S
HIG

Nabízí vše pro zpracování
vysoce kvalitních plastů

PL

AS

S
T IC

EA

NF
OR

M

S

OS
ILC

Kombinuje tepelné tváření
laminátů se vstřikováním
a zlepšuje strukturální
pevnost při minimální
hmotnosti.

ET
Umožňuje bezpečné a přesné zpra
cování kapalného a tuhého silikonu.
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Stroje řady PX
Flexibilita při dovybavení

Ať jde o tahač vtoků SPX10…

… nebo LRX, pro PX je vždy k dispozici vhodné řešení automatizace.

Ideální souhra automatizace a stroje
Osvědčená hospodárná celková koncepce
Naše rozsáhlé know-how
v oblasti vstřikovací techniky
a automatizace je pro Vás eko
nomickou výhodou. Standardizo
vané prvky v kombinaci s indivi
duálními řešeními jsou základem
pro vysokou flexibilitu ve výrobě.
Integrovaná koncepce bezpeč
nosti odpovídající CE zaručuje
vysoký bezpečnostní standard
a snižuje náklady spojené se
zařízením.

Stabilní konstrukce
Prostřednictvím servomotory poháně
ného tahače vtoků SPX10 rozšiřuje firma
KraussMaffei možnosti automatizace
a výrazně zvyšuje uživatelský komfort
ve srovnání s pneumatickými pohony. Díky
své kompaktnosti a stabilitě zaručuje bez
pečné a spolehlivé vyjímání dílů a vtoků až
do hmotnosti 1000 g. Servopohon zajišťuje
vysokou dynamiku vyjímání a vysokou
opakovanou přesnost, přitom šetří energii
a zdroje.
Maximální variabilita díky standardizovaným automatizačním systémům
Pro jednoduchá řešení Pick&Place a
rychlé vyjímání jsou optimálně vhodné
lineární roboty z konstrukční řady LRX.
Ty jsou navíc schopné plnit různé úkoly
v procesu vstřikování: zakládání, vyjímání,

zpracování a mnoho dalšího. Díky inte
graci do řízení stroje je možno snadno
programovat všechny pracovní kroky
a ukládat je přímo do datového souboru
vstřikovacího stroje. Přitom je automa
ticky zajištěno správné kombinování dato
vých vět a programu – přednost, která
rovněž výrazně zvyšuje bezpečnost stroje.
WizardX – chytřejší programování
Asistent řízení MC6 pro programování
založený na dialogu umožňuje zejména
začátečníkům vytvářet co nejdříve základní
postupy pro vyjímání. Interaktivní komu
nikace mezi řídicí jednotkou a uživatelem
činí ruční programování zbytečným a vylu
čuje chyby, které při něm vznikají.
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Maximální ergonomie pro rychlou výměnu nástroje dělá ze strojů PX ideál pro technické aplikace.

Maximální přesnost
Výhody pro technické aplikace
Ať se jedná o elektroniku nebo
automobilový průmysl – vysoce
přesné stroje PX jsou ideální
platformou pro všechny tech
nické díly. Přitom jde primárně
o plnění těchto požadavků:
komplexní geometrie, vyztužené
nebo ohniodolné materiály, spo
lehlivá stabilita dílů, lehká kon
strukce, technologie povrchů,
integrace funkcí. Pro tato odvětví
je charakteristické časté měnění
nástrojů.

Silné stránky PX v aplikacích TEC
– Široká nabídka plastifikačních jednotek
pro technické plasty (ohniodolnost, vyztu
žení vlákny) s ochranou proti opotřebení
– Extrémně vysoká opakovaná přesnost
– Optimální stálost hmotnosti vstřiku
(APC plus)
– Schopnost vysokého dotlaku
– Integrace automatizačních řešení
(zakládání, vyjímání, stohování, třídění) –
vše v jedné řídicí jednotce

– Řada funkcí pro tahače jader
– Přístupnost pro snadnou výměnu
nástrojů
– Velkorysý volný prostor pod uzaví
rací jednotkou pro instalaci pásových
dopravníků
– Otočný vstřikovací agregát pro rychlou
změnu materiálu (snadnou údržbu)
– Snadná integrace dalších technologií
(CellForm, DMH)
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Optimální rychlost
Výhody u aplikací pro obaly

Díky své rychlosti jsou stroje řady PX
velice vhodné pro výrobu obalů.

Krátké časy cyklů s maximálním výstupem dílů, to jsou hlavní
požadavky odvětví výroby obalů. V praxi to znamená, že jsou
používány nástroje s co nejvyšším počtem kavit. A právě zde
uplatňuje řada PX své přednosti. Zejména tam, kde je s ohledem
na malé velikosti dávek a vysokou integraci funkcí požadována
vysoká flexibilita. Řada PX nabízí přesně tu správnou sestavu:
je robustní, rychlá, úsporná a flexibilní.

Silné stránky PX v aplikacích PAC
– Zvětšené upínací desky pro nástroje
s mnoha kavitami
– Dynamické zavírání pro krátké časy cyklu
– Vysoká rychlost vstřikování pro tenkostěnné
výlisky
– Vysoký výkon plastifikace pro zajištění
velkého materiálového toku
– Vysoké rychlosti vyhazovače
– Souběžné pohyby pro zkrácení času cyklu
– Nízká spotřeba elektrické energie a vody
– Maximální volný prostor pro logistiku dílů
pod uzavíráním
– Vysoce výkonné šneky (šneky HPS) pro
zajištění optimální kvality taveniny při
krátkých časech cyklů
– Speciální automatizační řešení pro odvětví
výroby obalů
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Maximální čistota
Výhody pro zdravotnické aplikace

Již ve standardu nabízí řada PX optimální
předpoklady pro čistou výrobu.

Aplikace pro zdravotnickou techniku kladou vysoké nároky na čis
totu a kvalitu výrobků. Již ve standardním provedení jsou stroje
řady PX vhodné pro čisté výrobní prostředí. Kromě toho mohou být
prostřednictvím další výbavy a volitelných možností cíleně upraveny
pro zdravotnické odvětví. Řemenové pohony jsou pak zapouzdřené,
mazání uzavřené a je možný i provoz s olejem NSF H1 určeným pro
potravinářství.

Silné stránky PX v aplikacích MED
– Lakování s vysokým leskem a antista
tické povrchy, čímž je usnadněno čištění
– Pochromované sloupky bez mazání
tukem
– Automatické centrální mazání
– Uzavřené mazání kloubu
–K
 ompletní zapouzdření všech pohonů
–D
 emontovatelné prvky krytů pro zajištění
perfektní přístupnosti
– Elektrický vyhazovač
–V
 elmi tichý provoz
–O
 lej NFS-H1 určený pro potravinářství
–Z
 výšené provedení stroje pro snazší
čištění prostoru pod ním
– Podpora při kvalifikaci
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Další informace
Toto by Vás mohlo rovněž zajímat
Hledáte vhodné řešení automatizace?
Nabídneme Vám vhodného robota pro
každou výrobní úlohu. Pro své vstřikovací
stroje můžete vybrat i speciální systémy
upínání nástroje nebo jiné příslušenství.
Informujte se například o:
– tahači vtoků SPX10
– lineárních robotech řady LRX/LRX-S
– průmyslových robotech řady IR
Shromáždili jsme pro Vás obsáhlé
informace i na téma servisu:
– APC (Adaptive Process Control)
– konstrukční řada CX
Naše brožury a letáky k dalším
tématům naleznete online na adrese
www.kraussmaffei.com. Na přání
Vám rádi zdarma zašleme informační
materiály a technická data našich
výrobků.
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KraussMaffei
Silná značka v jedinečné
celosvětové skupině
Systémová a procesní řešení přesahující
rámec jednotlivých technologií
Ať se jedná o vstřikování, reakční
techniku nebo automatizaci – značka
KraussMaffei je celosvětově synonymem
pro pokrokové a průlomové technologie
a systémová řešení v oblasti zpracování
plastů. Know-how shromažďované po
desetiletí, inovační síla a naše vášnivé
zaujetí konstrukcí a výrobou strojů jsou
pro Vás výhodou. Jako dodavatel systémů
pro různá odvětví dodáváme modulární
a standardizovaná zařízení, stejně jako
řešení vyvinutá individuálně pro Vás.

Jsme tu pro Vás po celém světě
Prostřednictvím naší celosvětové prodejní
a servisní sítě nabízíme svým zákazníkům
vynikající základ pro úspěšné obchodní
vztahy. Díky tomu jsme schopni rychle
reagovat na poptávky a přání svých zákaz
níků. Společně s nimi vypracováváme
technicky a ekonomicky optimální řešení
splňující jejich požadavky na výrobky
a výrobu. Vyzkoušejte naši technologii
a stroje u svých aplikací a nechte si od
našich odborníků vypracovat individuální
soubor funkcionalit.

Individuální služby
Naši pracovníci z oddělení služeb zákaz
níkům, aplikační techniky a servisu Vám
poskytnou podporu u všech dotazů
a potřeb týkajících se strojů, zařízení
a procesů – po celém světě, kompetentně
a rychle. V rámci naší koncepce Life
-Cycle jsme vytvořili rozsáhlé spektrum
služeb, které Vás budou provázet po celou
dobu životnosti Vašeho stroje nebo zaří
zení. Využijte i naše semináře zaměřené
na praxi, osobní přístup a flexibilitu! Indi
viduální školení zákazníků můžeme pro
vádět buď přímo na místě, nebo v našich
prodejních a servisních provozech.
Další informace naleznete na:
www.kraussmaffei.com

Skupina KraussMaffei
Rozsáhlé know-how
Jedinečný znak – technologie3
Skupina KraussMaffei disponuje jako
jediný dodavatel na světě prostřed
nictvím svých značek KraussMaffei,
KraussMaffei Berstorff a Netstal důle
žitými strojními technologiemi pro zpra
cování plastů a gumy: technika vstřiko
vání, automatizace, reakční technika
a technika pro extrudování.
Prostřednictvím více než 30 dceřiných
společností, 10 výrobních závodů
a zhruba 570 obchodních a servisních
partnerů je skupina podniků zastoupena
po celém světě. Díky tomu jsme kom
petentním a komplexním partnerem.
Využijte naše rozsáhlé a v rámci odvětví
jedinečné know-how.
Další informace naleznete na:
www.kraussmaffeigroup.com

Skupina KraussMaffei je zastoupena po celém světě.
Země s dceřinými společnostmi jsou označeny tmavě modře.
V bíle zbarvených regionech je skupina zastoupena prostřednic
tvím více než 570 obchodních a servisních partnerů.

Official distributor

Síla se potkává s flexibilitou
Nová plně elektrická řada PX

Robustní mechanika, vysoce přesné a dynamické tech
nologie pohonů a inteligentní energetické řízení dělají
z PX spolehlivý, produktivní a efektivní stroj pro každou
vstřikovnu. Ergonomicky optimální pracovní výška, maxi
mální volný prostor a pod zavírací jednotkou a optimální
přístupnost jsou zárukou maximální uživatelské přívětivosti.

www.kraussmaffei.com/px
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Řada PX je odpovědí na Vaše přání větší flexibility při
současném dalším zvýšení produktivity. Díky velké
modulové stavebnici si můžete svůj stroj PX sestavit
přesně podle svých výrobních potřeb. Nakonfigurujte
si jednoduše stroj svých snů!

