HYBRYDOWE
WTRYSKARKI
ALLROUNDER
Większa moc: skuteczne połączenie
układu hydraulicznego i elektrycznego

WYDAJNOŚĆ
ALLROUNDER HIDRIVE:
Koszty jednostkowe utrzymane w ryzach:
dzięki wysokiej wydajności produkcji.
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„Made by ARBURG – Made in
Germany” – jeśli chodzi o maksymalną wydajność produkcji
seryjnej elementów technicznych,
najlepiej sprawdzą się oferowane
przez nas wtryskarki hybrydowe
ALLROUNDER. Modele HIDRIVE łączą
w sobie bowiem to, co najlepsze
w naszej modułowej ofercie produktów jednej serii: szybkość napędu
elektrycznego i precyzję napędów
z siłą i dynamiką napędu hydraulicznego. Niezawodne, produktywne i
jednocześnie efektywne energetycznie – by wspierać produkcję klienta.
Każdego dnia. Przez 24 godziny.
Na dobę.
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Napędy serwoelektryczne to
gwarancja optymalnego czasu
cyklu i oszczędności energii.

Akumulator hydrauliczny –
najważniejszy element dużych,
dynamicznych objętości wtrysku.

W SKRÓCIE
// Inteligentna koncepcja oferowanych przez nas wtryskarek hybrydowych
ALLROUNDER łączy w sobie zaawansowane elektryczne i hydrauliczne układy
zamykania i jednostki wtryskowe z unikatowym układem sterowania ARBURG,
tworząc tym samym serię wyjątkowo ekonomiczną. Dzięki naszej uniwersalnej
konstrukcji modułowej powstają wtryskarki, które
zapewniają użytkownikom wysoką wydajność

Koncepcja wtryskarki:

produkcji. Dzięki wtryskarkom HIDRIVE koszty

idealna do technicznych

jednostkowe pozostają zawsze na konkurencyj-

wyrobów masowych

nym poziomie. Niezależnie od tego, jak trudna
będzie produkcja.

\\

•W
 yjątkowo krótkie czasy
suchego cyklu
• Ruchy równoległe
• Duże, dynamiczne
objętości wtrysku
• Redukcja zapotrzebowania na
energię nawet o 40%
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„Ready for Digitalisation”: maszyny
ALLROUNDER 630 H do 1120 H o
konstrukcji Clamp oprócz modułów
Connectivity są dodatkowo wyposażone seryjnie w pakiety operatora.
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Wydajność produkcji

Skrócenie czasu cyklu

Optymalizacja energetyczna

Podczas konstruowania hybrydowych

Jednoczesne ruchy z ekstremalnie krót-

Napędy serwoelektryczne, odpowie-

wtryskarek ALLROUNDER skoncen-

kimi czasami pracy jałowej serwoelek-

dzialne za ruch formy wtryskowej i

trowano się na wysokiej wydajności

trycznych układów zamykania umoż-

dozowanie, oraz odzyskiwanie energii

produkcji. Koncepcja łączy w sobie

liwiają maksymalne skrócenie cykli

hamowania stanowią podstawę wy-

serwoelektryczny układ zamykania sto-

pracy. Ponadto wyposażenie specjalne

sokiej efektywności energetycznej.

sowany we wtryskarce ALLROUNDER A

umożliwia na przykład realizację „wtry-

Ponadto w napędzie hydraulicznym

i duże jednostki wtryskowe z akumula-

sku w locie” rozpoczynającego się już

zastosowano pompę o dostosowanej

torem hydraulicznym. Napędy wszyst-

w fazie zamykania formy wtryskowej

wydajności oraz silnik elektryczny o

kich osi działają dzięki temu całkowicie

lub dozowanie obejmujące kilka cykli.

klasie sprawności IE3.

niezależnie.

Dynamika
Obok serwoelektrycznej dźwigni kolanowej również akumulator hydrauliczny skraca czasy cyklu. Umożliwia
to uzyskanie dużych, dynamicznych
strumieni objętości wtrysku. Jednocześnie system aXw Control ScrewPilot
zapewnia powtarzalność wtrysku, a
tym samym wysoką jakość wyprasek.

Ekonomiczne wtryskarki
Dopracowana technologia wtryskarek
hybrydowych ALLROUNDER jest synonimem produktywności przy zachowaniu maksymalnej dostępności. Ponadto
drobne szczegóły techniczne redukują
nakłady związane z przezbrajaniem
i konserwacją. Również to wpływa
pozytywnie na większą efektywność
produkcji na co dzień.

Odległość kolumn:
Siła zamykania:
Jednostki wtryskowe:

270–1120 mm
350–6500 kN
70 - 7000
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Efektowna i intrygująca: wydajna i
zaawansowana technologia wtryskarek
może też ładnie wyglądać.

PRODUKT FLAGOWY:
ALLROUNDER 1120 H
// Od małych po duże rozmiary: planowa rozbudowa naszej oferty produktowej
doprowadziła do stworzenia wtryskarki hybrydowej ALLROUNDER 1120 H.
Dzięki temu oferowany zakres działań zwiększa się do siły zwierania
wynoszącej nawet 6500 kN, a ten wzór wtryskarki jest symbolem efektywnej
i zaawansowanej technologii. „Kształt świadczy o działaniu” – ta idea
znajduje odzwierciedlenie w wielu praktycznych funkcjach, które skutecznie
ułatwiają pracę. Stworzyliśmy zatem tę wielką wtryskarkę zgodnie z
Państwa oczekiwaniami!
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Wysoka jakość i funkcjonalność: panel
sterowniczy z regulacją wysokości, możliwością
wychylenia i indywidualnego dopasowania.

Intuicyjny i sprawny: dzięki układowi sterowania GESTICA praca
to czysta przyjemność!

Ergonomia i praktyczne rozwiązania: wysuwane
schodki, duże drzwi ochronne bez dodatkowych
krawędzi kolidujących.
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NAPĘD:
OPTYMALIZACJA
ENERGETYCZNA
// Dopracowane napędy wtryskarek hybrydowych ALLROUNDER
to podstawa niezawodności i dostępności. Nasza modułowa
konstrukcja, dostosowana do dużej wydajności produkcji,
łączy szybkość i precyzję podzespołów elektrycznych oraz siłę
i dynamikę podzespołów hydraulicznych. I to perfekcyjnie!
Dzięki wtryskarkom HIDRIVE produkcja odbywa się na maszynach, które charakteryzują się nie tylko bardzo ekonomiczną
pracą, lecz także dużą efektywnością energetyczną.
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Duża wytrzymałość i precyzja:
Przekładnia planetarna z rolkami gwintowanymi do układów zamykania.

Precyzja: powtarzalność wtrysku
dzięki umieszczeniu zaworów przy
układach wykonawczych.
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Napędy serwoelektryczne

Wysoka dostępność

Otwieranie i zamykanie formy wtry-

Nasza trwała technika napędu jest

skowej, a także dozowanie napędzane

podstawą długich, stabilnych i bezpro-

jest serwoelektrycznie – dzięki czemu

blemowych czasów pracy. Automatycz-

wszystkie ruchy są energooszczędne,

ny, centralny system smarowania oraz

precyzyjne i równoległe. Techniczne

połączone i wyprowadzone w jednym

rozwiązania w tym zakresie – prosto z

centralnym punkcie poza osłonami

górnej półki:

miejsca smarowania smarem stałym

•

przenoszenie siły za pomocą

zmniejszają do minimum zakres prac

działających bezpośrednio śrub

konserwacyjnych przy kolanowych

pociągowych.

układach zamykania. Smarowanie po-

silniki serwoelektryczne chłodzone

dzespołów w trakcie pracy maszyn, bez

cieczą, zapewniające minimalne

konieczności przerywania produkcji,

zawirowania powietrza i wysoki sto-

zwiększa ich dyspozycyjność. Interwały

pień stabilności pracy i temperatury

smarowania są obliczane indywidualnie

oraz bezpieczeństwo.

w zależności od ustawionych sił, pręd-

Zamknięty układ chłodzenia silników

kości, dróg i czasów. Takie konserwacja

i przetworników częstotliwości.

zależna od wydajności (konserwacja

Odzyskiwanie energii hamowania.

zapobiegawcza) oszczędza czas pracy

•

•
•

i minimalizuje koszty. Wszystko to

Adaptacyjny układ
hydrauliczny

oznacza większą ekonomiczność przy
codziennej eksploatacji.

Osie pomocnicze i proces wtryskiwania
napędzane są hydraulicznie – przy czym
wypychacz i napędy rdzeni dostępne
są również w wersji serwoelektrycznej.
Akumulator hydrauliczny umożliwia
precyzyjne oraz równoczesne, dynamiczne i szybkie ruchy. Technologia ta
wyrównywana jest w zakresie poziomu
ciśnienia w sposób efektywny energetycznie poprzez regulację ładowania akumulatora hydraulicznego, w
zależności od zapotrzebowania. Pompa
z silnikiem IE3 dostosowana do potrzeb
również pomaga zaoszczędzić energię.
W porównaniu z hydraulicznym
standardem nawet do

40 %

OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII

Prosta konserwacja:
automatyczny, centralny
układ smarowania układu
zamykania.
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Duża przestrzeń zabudowy i droga
otwierania: również do większych
form wtryskowych.

W porównaniu z hydraulicznym
standardem nawet do

2s
KRÓTSZE

Łatwy dostęp: standardowe dla
wszystkich modeli półautomatyczne sprzęgło wypychacza
ułatwia proces zbrojenia.

CZASY SUCHEGO CYKLU

UKŁADY ZAMYKANIA: WYDAJNE
// Wysoce precyzyjne i ekonomiczne: Właśnie tak działają kolanowe układy zamykaniawe wtryskarkach hybrydowych ALLROUNDER. Codzienna oszczędność dzięki
funkcjom efektywnym energetycznie! Kinematyka pięciopunktowego podwójnego
układu kolanowego jest odpowiednio dostosowana do napędu serwoelektrycznego.
Potrzebna redukcja czasu cyklu? Bardzo krótki czas suchego cyklu wtryskarek HIDRIVE
oraz ruchy równoległe układu zamykania i wypychacza to żaden problem!
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Pięciopunktowy układ kolanowy
Podwójny pięciopunktowy układ kolanowy wyróżnia się stabilną konstrukcją z wieloma punktami prowadzenia. Pozwala to uzyskać wysoką precyzję dzięki dokładnie
symetrycznemu działaniu sił podczas wykonywania ruchów i utrzymywania siły
zwierania – również przy zastosowaniu ciężkich form wtryskowych. Pomimo tej
kompaktowej konstrukcji można uzyskiwać duże drogi otwierania.

Prawidłowa eksploatacja form wtryskowych
Konstrukcja skrzynkowa ruchomej płyty mocowania formy jest prowadzona na
dużej odległości i podparta. W połączeniu z prowadzeniem na czterech kolumnach
zapewnia to dużą równoległość i wysoką precyzję przez długie okresy międzyobsługowe form wtryskowych. Do aktywnego zabezpieczenia form wtryskowych jest
wykorzystywany także precyzyjny pomiar wydłużenia kolumn

Dokładne pozycjonowanie
Serce naszego układu zamykania: Mechanicznie sztywna, cechująca się wysoką
obciążalnością przekładnia planetarna z rolkami gwintowanymi. Umożliwia ona
wysoce precyzyjne osiąganie wszystkich pozycji. Ułatwia to przykładowo współpracę z manipulatorem odbierającym wypraski.

Układ regulacji siły zamykania
Układ kolanowy można w wygodny sposób regulować serwoelektrycznie i dostosowywać do różnych wysokości montażowych form wtryskowych. Regulacja
układu zamykania generuje jednolitą siłę zwierania i tym samym kompensuje
rozszerzalność cieplną formy wtryskowej.

Przyłącza mediów w pobliżu formy wtryskowej
(opcja): osłona maszyny biegnąca‚
aż do tylnej części maszyny zapewnia
mnóstwo wolnej przestrzeni.

Wypychacz serwoelektryczny (opcja):
wyjątkowo dokładne podawanie
wyprasek, a tym samym znacznie
krótsze cykle.

Wysuwane schodki: wygodny
dostęp do układu zamykania
wtryskarki ALLROUNDER 1120 H.

13

Jednostka wtryskowa z możliwością
wychylenia: Ślimak można wyjąć bez
demontowania modułu cylindra.

Łatwe przezbrajanie: centralne złącze wszystkich zespołów zasilających modułu cylindra i
półautomatyczne sprzęgło ślimaka.

JEDNOSTKI WTRYSKOWE:
DYNAMIKA
// Dobrze przygotowane homogeniczne tworzywo i precyzyjny wtrysk są podstawowymi warunkami produkcji wysokiej jakości wyprasek. W naszej serii HIDRIVE
jest to zapewnione dzięki połączeniu wtrysku regulowanego przez system
aXw Control ScrewPilot, dynamicznego akumulatora hydraulicznego i energooszczędnego serwoelektrycznego napędu dozowania. Możliwość dozowania
obejmującego kilka cykli oraz ruchy równoległe dyszy pozwalają utrzymywać
krótki czas cyklu. Kolejna wymierna korzyść: Nasze jednostki wtryskowe można
szybko przezbroić i wyczyścić.
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POWTARZALNE

NAPEŁNIANIE FORMY
z naszym ScrewPilot – wahania masy wypraski
mogą się znacznie zmniejszyć
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Różne wersje

Bezmomentowy
docisk dyszy

Moduły cylindra są kompatybilne ze

Prowadzenie na dwóch kolumnach

wszystkimi modelami i są delikatnie

umożliwia całkowicie ścisły docisk dyszy –

zróżnicowane. Różne wersje wyko-

co idealnie nadaje się do dysz płaskich i

nania zapewniają optymalną ochronę

nurnikowych. Powstawanie sił doci-

przed zużyciem. Do tego dochodzą

skowych dyszy można programować i

specjalne geometrie ślimaków do

regulować, co wpływa na redukcję

przetwarzania wszystkich popularnych

zużycia dyszy i formy wtryskowej.

tworzyw sztucznych.

Regulacja procesu wtrysku

Elektryczne dozowanie

Precyzyjna regulacja ciśnienia i pręd-

Niezależny napęd dozowania pomaga

kości podczas wtrysku za pomocą

osiągnąć znaczne oszczędności energe-

systemu ScrewPilot. Dynamiczne

tyczne przy zachowaniu maksymalnej

przyspieszanie dzięki akumulatorom

precyzji. Dodatkowy efekt: znaczna, czę-

hydraulicznym: Połączenie technologii

ściowa redukcja czasów cyklu. Ponieważ

zapewniające powtarzalne napełnianie

możliwe jest dozowanie równoczesne

formy i jakość wyprasek oraz wysoką

przez kilka cykli pracy, stop można przy-

wydajność wtrysku.

gotować w sposób bardziej bezpieczny.
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UKŁAD STEROWANIA:
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
// Do pełnej kontroli nad maszynami, narzędziami, manipulatorami i urządzeniami
peryferyjnymi potrzebny jest wydajny układ sterowania. Pozwala na to „inteligentna” technologia, umożliwiająca obszerne możliwości połączeń sieciowych,
nadzorująca realizowane procesy, zapewniająca adaptacyjną regulację i aktywne
wsparcie w każdej sytuacji w ramach obsługi.
Wszystkie funkcje naszego układu sterującego

Główne punkty

SELOGICA i GESTICA zostały opracowane z
myślą o szybkich, bezpiecznych i wygodnych
procesach konfiguracji i obsługi. Pozwala to

• S ELOGICA i GESTICA –
całkowita kompatybilność

na optymalne wykorzystanie możliwości w

• Graficzne programowanie cyklu pracy

indywidualnych zastosowaniach.

• Bezpośrednia kontrola poprawności

\\

• P akiety operatora i moduły Connectivity
„Ready for Digitalisation”
• Centralny układ sterowania kompletnymi
gniazdami produkcyjnymi

i
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Dodatkowe informacje:
prospekt GESTICA

Kompleksowa obsługa

Intuicyjna obsługa

Większa wydajność pracy

Układ sterowania SELOGICA i GESTICA

Filozofia obsługi oparta na elementach

Łatwe przezbrajanie i szybki rozruch.

pozwala na oszczędność czasu i zmniej-

graficznych jest intuicyjna i zawsze

Gwarantowana jakość elementów i

szenie kosztów dzięki ujednoliconemu

zorientowana na optymalizację

wysoka produktywność. Kontrolowany

sposobowi obsługi. Łatwa integracja

procesu. Nasze wyjątkowe narzędzie

stan instalacji i wsparcie zapewniające

rozmaitych urządzeń peryferyjnych

do graficznego programowania cyklu

oszczędność czasu. Nadrzędna wymi-

umożliwia zarządzanie przebiegiem

pracy z funkcją bezpośredniej kontroli

ana danych i większa przejrzystość.

cyklu również w kompletnych gniazdach

poprawności zawsze jednoznacznie

Podstawę tych wszystkich funkcji są

produkcyjnych – i z wykorzystaniem

wskazuje logiczne położenie aktualne-

nasze pakiety operatora i seryjne mo-

tylko jednego programu pracy. Krótkie

go kroku programu. Błąd w obsłudze?

duły Connectivity. „Ready for digitalisa-

czasy cyklu? To kwestia programowania!

To wykluczone!

tion”? Oczywiście!

GESTICA – układ sterujący przyszłości oparty
na wydajności SELOGICA. Gesty i więcej funkcji
wspomagających sprawia, że obsługa jest jeszcze
bardziej intuicyjna i łatwiejsza.

SELOGICA – centrala sterująca z licznymi
funkcjami do realizowania specjalnych
metod, dzięki którym cykle specjalne
staną się normą.
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: INFORMACJE PRAKTYCZNE
// Koncepcja wtryskarki hybrydowej ALLROUNDER stanowi
zawsze interesującą alternatywę. Niezależnie od tego, czy
wymagana jest duża precyzja i powtarzalność, czy szybkość
i dynamika: charakterystyka wtryskarek jest odpowiednia do
realizacji wielu skomplikowanych zadań z zakresu technologii
wtrysku. Wtryskarki HIDRIVE wykazują się niezawodnością
w codziennej eksploatacji – od wysokowydajnej produkcji,
poprzez produkcję technicznych wyrobów masowych, aż do
produkcji wyprasek cienkościennych. I tak jest zawsze.

\\

Od motoryzacji po medycynę:
kompletne instalacje „pod klucz”
z jednej ręki.

Techniczne wyroby masowe: dokładne pozycjonowanie kolanowego układu zamykania
przyspiesza wyjmowanie wyprasek.

i
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Dodatkowe informacje:
Prospekt „Projekty
realizowane ‚pod klucz‘”

Wyroby cienkościenne – niezawodna produkcja z dynamiczną
objętością wtrysku.

Idealna baza do produkcji artykułów opakowaniowych: krótkie czasy
suchych cykli serwoelektrycznego
układu zamykania.
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Wysokowydajna produkcja:
synchroniczne wypychanie
umożliwia jeszcze krótsze cykle.

Dodatkowe informacje:
Prospekt „Kompetencja zastosowań”
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2021 ARBURG GmbH + Co KG | Wszystkie dane i informacje techniczne przygotowano z największą starannością, jednak firma ARBURG nie gwarantuje ich poprawności.
W pojedynczych przypadkach maszyny przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od rzeczywiście dostarczonych maszyn; mogą także pojawić się różnice w
informacjach. Miarodajne informacje, dotyczące ustawienia i pracy maszyny, zamieszczono w aktualnej instrukcji obsługi.
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680344_PL_092021 · Zmiany zastrzeżone
Drukowano w Niemczech

Tutaj uzyskasz dostęp do naszej
biblioteki multimedialnej: dodatkowe,
ciekawe i interesujące treści.

