
Engineering Passion

Výkonné. Univerzální.  
S dlouhou životností. 
Stroje série MX
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Data a fakta o sérii MX

Bílé zboží

Elektrotechnika/elektronika

Automobilový průmysl

Elektrotechnika/elektronika

Automobilový průmysl Automobilový průmysl

Přepravní obaly Přepravní obaly

Použití

Uzavírací/vstřikovací matrice

Uzavírací 
síla kN

Rozestup 
sloupků
(h x v) mm

Vstřikovací jednotky (průměr šneku v mm)

SP 4300 SP 6100 SP 8100 SP 12000 SP 17200 SP 24500 SP 33000 SP 55000 SP 75000

80 90 100 85 95 105 95 105 115 105 120 135 120 135 150 135 150 165 160 175 195 185 205 220 215 230 245

MX 850 1140 x 1140

MX 1000 1420 x 1170

MX 1150 1580 x 1280

MX 1300 1570 x 1270

MX 1600 1870 x 1420

MX 2000 1870 x 1620

MX 2300 2020 x 1620

MX 2700 2120 x 1720

MX 3200 2270 x 1820

MX 4000 2325 x  2025
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Výkonné. Univerzální.  
S dlouhou životností.
Stroje série MX

KraussMaffei je lídrem na trhu vstřikovacích strojů velkých 
rozměrů. Řada strojů MX je celosvětově známá svou hydro-
mechanickou dvoudeskovou uzavírací jednotkou vlastní 
konstrukce. Produkční spektrum sahá od kompaktních 
vstřikovacích jednotek se základní automatizací až po vysoce 
složité výrobní buňky a kompletní plánování výroby.

Stroje řady MX Vám pomohou zvýšit kvalitu procesu a  
efektivitu výroby. Využijte našich zkušeností z individuálních 
řešení zákazníkům na míru a našeho profesionálního, 
globálního servisního týmu. 

Hlavní přínosy řady MX:

Výkonný vstřikovací stroj
– Maximální rychlost ve spojení s maximální precizností
– Vynikající kvalita taveniny a konstantní hmotnost dávky
– Vysoká úroveň kvality dílů 

Univerzální vstřikovací stroj
– Zákaznická řešení na míru
– Platforma pro široké spektrum technologií
– Inteligentní a uživatelsky přátelské řízení

 Vstřikovací stroj s dlouhou životností
–  Konstrukce a komponenty jsou optimalizovány  

podle zatížení
– Snadná údržba, jednoduché dovybavení
– Inteligentní výběr a použití materiálů nejvyšší kvality



Inovativní uzamykací  
systém
Maximální rychlost ve spojení  
s maximální precizností

Kompaktní dvoudesková uzavírací jednotka
Absolutní paralelita desek snižuje opotřebení  
formy a zajišťuje prvotřídní kvalitu dílu

Řízení MC6
Jednoduché a pro obsluhu  
přehledné řízení s funkcemi  
SplitScreen, ProcessDesigner a Eco

Nejvyšší modularita
Řešení na míru zákazníkům

Seznámení se vstřikovacím 
 strojem série MX



Vysoce výkonná plastifikace
Konstantní hmotnost dávky

Konstruováno pro  
usnadnění údržby
Rychlá a snadná  
preventivní údržba

Vysoce účinný hydraulický systém
Energeticky úsporný provoz ve spojení  
s vysokou úrovní dynamiky

Ideální souhra mezi automatizací a strojem
Osvědčená, hospodárná a přehledná koncepce

Osvědčené a vyzkoušené  
šneky a zpětné ventily
Vynikající kvalita taveniny

5



6

Řada MX od společnosti 
KraussMaffei je Vaše řešení pro 
náročné úkoly. Její dvoudesková 
hydromechanická uzavírací jed-
notka je maximálně spolehlivá a 
flexibilní. Kluzné botičky optima-
lizované pro rozložení působících 
sil ve spojení s vedenými sloupky 
zaručují přesně paralelní uza-
vírání a tím trvalou ochranu 
formy. Inteligentní koncepce 
uzamykání zaručuje mimořádně 
krátké doby uzamykání.

Stroje série MX
Kompaktní dvoudesková uzavírací jednotka

Kompaktní dvoudesková uzavírací jednotka
Robustní konstrukce, rychlá ve výrobě a  
minimální údržba v provozu

Absolutní paralelity desek je dosaženo 
díky inovativní technologii uzavírání
Optimalizované kluzné botičky se pohy-
bují na loži stroje a spolehlivě podpírají 
upínací desky formy. Botičky jsou vedeny 
bočně i horizontálně. I pro velmi těžké 
formy a při maximální šířce otevření je 
vždy zaručena přesná paralelita desek. 
Navíc jsou sloupky trvale vedeny přes 
vodicí pouzdra. Dynamický pohyb vytváří 
dva diagonálně umístěné pojezdové válce 
na vnější straně.

Velmi krátké doby uzamykání –  
inovace do posledního detailu
Za pohyblivými deskami jsou čtyři hydro-
mechanické zámky se zubovitými prvky, 
které zapadají do drážek na sloupcích. 
Jsou konstruovány pro velmi krátké doby 
uzamykání ve spojení s precizním na - 
stavením do správné polohy. Kombinace 

rovnoměrného působení progresivní síly 
u paty zubu a materiálů s optimálními 
třecími vlastnostmi, jako je mosaz a ocel, 
zaručuje maximální životnost.

Rychlé a spolehlivé vytvoření  
uzavírací síly
Speciální tlakové polštáře u řady MX 
umožňují velmi rychlé vytvoření uzavírací 
síly, která je vždy vytvořena na všech 
čtyřech sloupcích současně.

Pevné upínací desky formy zajišťují vynikající pevnost a zaručují mimořádně  
nízké opotřebení formy

MX 1600

Min. velikost formy  
1 240 x 940 mm

Velikost formy  
2 550 x 1 400 mm

Velikost formy  
1 850 x 2 100 mm

Vaše výhody: 
–  Koncepce uzavírání, která pracuje 

rychle a precizně
–  Prostorově úsporná konstrukce
–  Omezení nároků na servis
–  Zvýšená životnost formy
–  Ideální pro formy o velké hmotnosti
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Kombinace materiálů nejvyšší kvality  
zvyšují trvanlivost.

Kluzné botičky optimalizované pro rozložení 
působících sil zajišťují, že jsou pohyblivé desky 
bezpečně vedeny.

Díky vedeným sloupkům jsou formy chráněny  
v jakékoliv poloze.

Klíčovým prvkem je trvanlivost: 
Maximální ochrana formy ve spojení  
s prvotřídní kvalitou dílu
Pevné upínací desky formy zajišťují u 
série MX vysokou úroveň flexibility veli-
kosti formy a vynikající pevnost desek. 
Upínací desky formy byly navrženy tak, 

aby dělicí roviny formy nebyly ovlivněny a 
formy byly trvale chráněny. Díky snížení 
opotřebení formy můžete těžit z podstatně 
nižších nákladů na údržbu a trvale opti-
malizovat výrobní náklady.

Minimální údržba v provozu
Samomazná vodicí pouzdra a podélníky 
rámů s centrálním mazáním zajišťují 
minimální nutnost údržby a bezproblé-
mový provoz.

Zapouzdřená uzamykací jed
notka a tlakové polštáře pro 
mimořádně krátké cykly. Pohy
blivé desky jsou provedeny jako 
skříňová konstrukce a optima
lizovány metodou MKP (metoda 
konečných prvků).

7



Stroje série MX
Osvědčený plastifikační systém8

Vstřikovací jednotka je srdcem Vašich 
vstřikovacích strojů. Zaručuje maximální 
přesnost a stabilitu procesu.

Prvotřídní plastifikace, precizní  
vstřikovací jednotka
Naladěno pro nejvyšší výkon, odolné  
proti opotřebení v provozu
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Vynikající konstantní hmotnost dávky ve 
spojení s prvotřídní opakovatelností 
Využijte přesnost bez hranic. Osvědčená 
in-line vstřikovací jednotka v provedení 
s otočným pístem přenáší sílu centrálně 
přes vstřikovací píst na šnek. Standardní  
vlastností řady MX je regulace tlaku a  
rychlosti vstřiku. Zaručuje Vám maximální 
stabilitu procesu a prvotřídní opakova-
telnost.

Maximální produktivita
Řada MX Vám nabízí možnost výběru 
mezi hydraulickými a elektrickými pohony 
šneku. Elektrické pohony umožňují plasti-
fikaci souběžně s ostatními pohyby stroje  
a tím i další zvýšení produktivity.

Vysoký výkon plastifikace při vynikající 
kvalitě taveniny
Naše plastifikační systémy se vyznačují 
vynikající kvalitou taveniny a zahrnují 
široký rozsah aplikací pro mimořádně 
široký sortiment plastů. Díky našim 
dlouhodobým zkušenostem a odborným 
znalostem rozumíme složitým operacím 
týkajícím se plastifikace. To je důvod, proč 
zaručujeme vysoké technické parame-
try taveniny, vysoký výkon plastifikace a 

optimální kvalitu taveniny. Správná volba 
plastifikačního systému vede k lepší 
kvalitě produktu a k jejímu udržení.

Pro každý plastický materiál ten  
správný šnek
Abychom mohli pro různé polymery nabíd-
nout optimální řešení, vyvinuli jsme spe-
ciální plastifikační systémy.
Vedle špičkové kvality taveniny a vyso-
kého výkonu plastifikace vyžadují hi-tech 
materiály i vyšší ochranu proti opotřebení 
adhezí, oděrem a korozí. Výsledkem je 
také prodloužení životnosti. Podle potřeby 
jsou Vám k dispozici speciální plastifikační 
systémy zahrnující specifické šneky, 
zpětné ventily a provedení válce. Pomocí 
našich plastifikačních systémů můžete mj. 
zpracovávat i dále uvedené materiály:
– Materiály PC a PMMA
–  Materiály plněné krátkými či  

dlouhými skelnými vlákny
– Směsi
– Recykláty

Plastifikace je naší klíčovou odborností. 
V této oblasti se Vašim požadavkům na 
specifikaci materiálů nekladou prakticky 
žádná omezení.

Jako specialisté na plastifikační systémy máme 
v našem sortimentu pro každý materiál správný 
šnek do maximálního průměru 265 mm.

Vaše výhody: 
–  Vynikající konstantní hmotnost dávky
–  Vysoká úroveň kvality dílu
–  Prvotřídní stabilita procesu
–  Delší životnost
–   Velké odborné znalosti o speciálních  

polymerech
–  Rychlá změna plastifikace

Lineární působení síly zaručuje konstantní hmotnost dávky.

Konstantní hmotnost dávky 0,037 %, založená na příkladu 20litrových kbelíků do 2 kavit s  
hmotností vstřiku 940 g (PE)

0 8040 9080 100120 110160 120 140Shot Shot

920 939,7

930 940,1

940 940,3

950 940,5Gram Gram

0,037 %

Konstantní hmotnost dávky



Stroje série MX
Řízení10

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,  
ProcessDesigner a Eco
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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 
kdyko liv 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. Můžete tak přímo ovládat všechny 
části od vstřikovacího stroje až po auto-
matizaci 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 v rukavicích. S 
operačním systémem Windows 7 je MC6 
skvěle připraveno na současné 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, řízením MC6 je možné 
ovládat vstřikovací stroj z handheldu robotu.

Energeticky optimální  
nastavení stroje?  
Kdykoliv! – Jednoduše 
stiskněte tlačítko Eco.



Stroje série MX
Modulární systém přizpůsobený na míru Vašim potřebám12

Univerzální stroj na základě  
zákaznických řešení: Stroj série MX  
je individuálně konfigurovatelný
Pro řadu strojů MX společnost 
KraussMaffei nabízí velký počet indi-
viduálních kombinací uzavíracích a 
vstřikovacích jednotek a šneků. Díky 
obsáhlému katalogu doplňkové výbavy 
lze stroje konfigurovat tak, aby splňovaly 
všechny Vaše požadavky. Vedle kla-
sických volitelných příslušenství, jako 
jsou tahače jader, kaskádová řízení nebo 
regulátory horkých kanálů, nabízíme 
také standardizovaná speciální řešení. 
To mj. znamená široký sortiment 

různých typů temperování formy nebo 
rychloupínacích systémů formy.
Kromě toho máme v portfoliu také voli-
telné moduly, např. DecoForm pro tech-
nologii zastřikování citlivých dekorací 
(např. textilie, koberce, TPO/PP nebo 
umělé kůže). Hydraulické doplňkové 
příslušenství, jako např. toto, lze samo-
zřejmě za účelem zvýšení flexibility výroby 
individuálně připojit nebo odpojit.

Standardizovaná rozhraní (podle norem 
EUROMAP 70.0 nebo 70.1) usnadňují 
pohodlné použití magnetických upínacích 
desek pro rychlou výměnu formy.

Flexibilita díky modularitě
Stroj série MX lze individuálně konfigurovat

Vaše výhody: 
–  Sestavení stroje podle požadavků 

zákazníka
–  Rychlá výměna formy
–  Energeticky účinné pohonné systémy 

(potenciál úspor až 50 %)
–  Účinné, modulární hydraulické systémy
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Vaše výhody: 
–  Zkrácení doby cyklu o 5 až 15 %
–  Krátké časy suchého cyklu
–  Zvýšený výkon vstřikování
–  Mimořádně nízká spotřeba oleje  

a mazadla
–  Koncepce jednoduché údržby
–  Spolehlivý hydraulický systém
–  Vysoká úroveň výkonu

Vysoce účinný hydraulický systém
Precizní řízení, rychlé reakce řídicí jednotky, 
energeticky úsporné a hospodárné

Bez kompromisů:  
Maximální rychlost vstřikování při 
maximálním vstřikovacím tlaku 
Inteligentní koncepce hydraulického 
pohonu umožňuje ve spojení s in-line 
vstřikovací jednotkou pohánět stroj v 
rozmezí klíčových parametrů řízení pro-
cesu spojeného s aplikací. Zejména pro 
velké a složité komponenty se během 
fáze plnění a dotlaku vyžaduje maximální 
rychlost vstřiku a maximální vstřikovací 
tlak. To umožňuje mimořádně krátké 
doby vstřiku a následně zkrácení doby 
cyklu o 5 až 15 %.

Díky precizním a rychlým proporci
onálním ventilům je dosaženo vysoké 
úrovně spolehlivosti v provozu
Oproti trendu na trhu společnost 
KraussMaffei vždy oceňovala hodnotu 
precizních proporcionálních a řídicích 
ventilů nejvyšší kvality. Ve spojení s in-line 
vstřikovací jednotkou je proces vstřikování 
ovládán a kontrolován jako standardní 
funkce. To vede k mimořádně nízkým 
úrovním namáhání a deformace kompo-
nentu. Řada MX tak se svým hydraulickým 
systémem nejvyšší kvality dosáhla ne - 
srovnatelné úrovně stability procesu. Pro 
nás se maximální dostupnost a energe-
tická účinnost rozumí samo sebou.

Zaměřeno na filtraci oleje:  
Za účelem minimální údržby a  
snížení provozních nákladů
Nízkotlaký obtokový filtrační systém 
umožňuje dlouhou provozní životnost fil-
tru. Během filtrace se olej neustále čistí 
od malých částic průtokem jemným filt-
rem. Úroveň čistoty oleje dosažená tímto 
způsobem vede k delší životnosti hyd-
raulických komponentů i samotného oleje.

Paralelní pohyby systému vyhazovače  
a tahače jader
Standardní funkce paralelních pohybů 
vyhazovače/tahače jader a formy zkracují 
doby cyklu.

Účinné řešení „Blue Power“ –  
„Technologie pohonu Servo Drive“
Použitím volitelné technologie pohonu 
„Blue-Power Servo Drive“ se dále opti-
malizovala spotřeba energie v porovnání 
s variabilními čerpadly. V závislosti na 
typu aplikace jsou dosažené úspory 
v porovnání s ostatními hydraulickými 
koncepcemi mezi 10 a 30%. V porovnání s 

konvenčními hydraulickými koncepcemi 
na trhu mohou být úspory dokonce až  
50 %. Další výhodou je nižší hladina hluku 
servopohonů.



14 Stroje série MX
Ideální souhra mezi automatizací a strojem
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Ideální souhra mezi  
automatizací a strojem
Osvědčená ekonomická koncepce

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

Maximální variabilita díky standardi
zovaným automatizačním systémům 
Jednoduché pick & place řešení a rychlé 
odnímání jsou hlavní oblastí využití 
lineárních robotů řady LRX. Plní také 
různé úkoly ve vstřikovacím procesu: 
zakládání, vyjímání, opracování a další 
činnosti. Díky integraci do řízení stroje 
lze jednotlivé pracovní kroky jednoduše 
naprogramovat a uložit do datového sou-
boru stroje. Automaticky je tak zaručena 
správná kombinace datového souboru 
a programu - výhoda, která významně 
zvyšuje bezpečnost při práci stroje.

Neomezené možnosti s průmyslovým 
robotem KraussMaffei
U komplexního vyjímání a různých 
dalších montážních nebo výrobních 
kroků nabízejí svojí flexibilitu průmyslové 
roboty (IR). Inteligentní koncepce řízení 
se zjednodušenou ovládací plochou a 
rozšířeným expertním módem je vhodná 
pro každou skupinu uživatelů a umožňuje 
Vám dostat se k cíli během okamžiku 
pouhými dvěma kliky. Uživatelské rozhraní 
handheldu robotu může být podle oprá-
vnění uživatele a hierarchie také nasta-
veno na mód začátečník nebo pokročilý.

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“
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Ideální souhra mezi automatizací a strojem

Ideální souhra mezi automatizací a strojem 
Možnosti kombinace

Průmyslový robot  
(podlaha) Průmyslový robot (konzole)

Model  
stroje

IR 1200 
R2500 

F/K

IR 900 
R2700 

F/K

IR 1200 
R2900 

F/K

IR 1500 
R3100 

F/K

IR 300 
R2630 

S/K

IR 2100 
R2900 

S/K

IR 1800 
R3100 

S/K

IR 1500 
R3300 

S/K

IR 1200 
R3500 

S/K

IR 900 
R3700 

S/K

IR 1200 
R3900 

S/K

MX 850
MX 1000
MX 1150
MX 1300
MX 1600
MX 2000
MX 2300
MX 2700
MX 3200
MX 4000

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

Lineární roboty

Model  
stroje

LRX 250 (nosnost 25 kg) LRX 350 (nosnost 35 kg) LRX 500 (nosnost 50 kg) LRX 1000 (nosnost 100 kg)

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

MX 850 900 2000/T 3000 1200 2000/T 3000 1500 2500/T 4000 –

MX 1000 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1150 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1300 – 1200 2000/T 3500 1500 2500/T 4000 –

MX 1600 – 1200 2500/T 4000 1500 2500/T 4000 –

MX 2000 – – 1500 2500/T 4000 2000 3000/T 5000

MX 2300 – – 1500 2500/T 5000 2000 3000/T 5000

MX 2700 – – 1500 3000/T 5000 2000 3500/T 5000

MX 3200 – – 1500 3000/T 5000 2000 3500/T 5000

MX 4000 – – – 2000 3500/T 5000



Integrovaný systém: Perfektní  
symbióza stroje a automatizace 
Jako systémový partner dodáváme auto-
matizaci a stroj na přání jako plně integ-
rovaný systém. Stroj a manipulátor tvoří 
jednu funkční jednotku. Společné řízení 
dovoluje řídit obě funkční jednotky z jed-
noho řídicího panelu: automatizaci, stroj 
a případně i další externí příslušenství. 
Stroj může být ovládán z handheldu robotu 
a naopak. Dokonalá symbióza stroje a 
automatizační technologie je opláštěna 
jednotným bezpečnostním krytem.

Řízení: Inteligentní a integrované
Vstřikovací proces a automatizace tvoří 
díky integrovanému řízení s VARANBUS 
technologií jeden celek. Data procesu jsou 
k dispozici v reálném čase. Programování 
a provoz jsou snadné a nevyžadují hluboké 
znalosti programování. Pro optimální 
učení a ergonomické programování mají 
všechny roboty LRX/LRX-S handheld 
robotu s dotykovou obrazovkou, jehož 
uživatelské rozhraní je identické s řídicím 
panelem stroje.

Při integrovaném řešení lze celý proces 
řídit z jednoho společného ovládacího 
panelu. Data stroje a robotu se ukládají do 
stejné sady dat. Tak je dosaženo nejvyšší 
bezpečnosti dat i vysokého komfortu pro 
obsluhu. Efektivitu řídicích programů 
zvyšuje 20 bezpečnostních zón, z toho 5 
dynamických.
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Vaše výhody: 
–  Snadné a rychlé programování i obsluha s WizardX
–  Integrované řízení s centrálním počítačem
–  Stroj a automatizace jsou na pohled i z hlediska funkce jeden celek
–  Standardizovaná řešení pro vynášení dílů a možnosti nastavení
–  CE certifikace
–  Široké portfolio automatizace od pick & place až ke komplexním řešením

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

Panel stroje řídí automatizaci

Automatizační panel řídí stroj

Stroj

Automatizace



Stroje série MX
Technologie Multinject18

Pomocí technologie Multinject společnost 
KraussMaffei nabízí kompletní rozsah 
řešení pro realizaci multikomponentních 
aplikací. Můžeme dodat kompletní balík –  
včetně technologie multikomponent-
ního vstřikování a obsáhlého know-how 
o zpracování. Všechny tyto možnosti 
mají jedno společné: perfektní souhru 
jednotlivých systémových komponent. 

Naši zákazníci nám umožňují opětovně 
použít naše odborné zkušenosti s doko-
nalým řešením a/nebo je dále vyvíjet s 
výjimečnými technologiemi napříč celým 
procesem. To Vám nabízí jistotu. Jistotu 
toho, že máte efektivní výrobní buňky pro 
vytvoření cenově efektivních multikom-
ponentních aplikací – ať již standardní 
nebo speciální – včera, dnes a zítra. Part-
nerství se společností KraussMaffei Vám 
pomůže snížit část výrobních nákladů. 
Může Vám zajistit také rozhodující 
konkurenční výhody, ať už pomocí cenově 
efektivních vysoce výkonných výrobních 
buněk nebo novými procesy.

Přidaná hodnota spojením
Technologie Multinject pro multikomponentní aplikace

Vaše výhody: 
–  Máte k dispozici kompletní portfolio 

efektivních systémových řešení
–  Rozsáhlé know-how v oblasti  

engineeringu a technologií
–  Modulární a rozšiřitelné strojní 

technologie s rozsáhlým katalogem 
příslušenství

–  Jednotné řízení s intuitivním 
uživatelským rozhraním

–  Rozličné oblasti aplikace, např. střídání 
barev, spojení tvrdých a měkkých 
materiálů a/nebo inovační kombinace s 
elastomery, kaučukem nebo polyuretany

Multinject je technologie 
společnosti KraussMaffei pro 
kombinaci termoplastů, poly-
uretanů nebo elastomerů v 
multifunkční konstrukční díly.

U technologie Multinject existuje velký 
počet variant vstřikovacích technologií, 
jako je vstřikování pohyblivých dílů, 
sendvičové neboli kompozitní vstřikování. 
Uplatnění rovněž nachází velké množství 
nástrojařských technologií (např. 
sendvičová, šoupátková, s posuvným a 
otočným stolem, s otočnou deskou, s inde
xovací deskou a technologie s transferem). B
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Společnost KraussMaffei, ve spolu-
práci s firmou Mürdter a Trexel, 
dovybavila největší vstřikovací stroj 
s uzavírací silou 5 400 tun zařízením 
pro fyzikální napěňování a splňuje tak 
současný trend směřující k využívání 

technologie MuCell pro výrobu velkých 
dílů. Pomocí tohoto stroje jste schopni 
vstřikovat velkorozměrové komponenty 
a ihned poté je porovnat s procesem 
MuCell. Firma Mürdter má k dispozici 
velkotonážní stroje pro experimentální 
zkoušení i malosériovou výrobu. V blízké 
nástrojárně jsou poznatky poté přímo 
využity při výrobě forem. Tímto způsobem 
budete v budoucnu schopni šetřit čas 
a peníze. KraussMaffei používá tech-
nologii MuCell již řadu let a je jedním z 
hlavních zákazníků firmy Trexel. Naše 
technologické kompetence podtrhuje 
celosvětové povolení pro přímý prodej 
technologie MuCell. Kompletní systém 
MuCell si můžete objednat přímo u 

společnosti KraussMaffei – bez jakýchko-
liv dalších smluv s třetími stranami, bez 
zdržení průběhu projektu a včetně všech 
uživatelských práv.

Vaše výhody: 
–  Nižší viskozita a lepší reologické  

vlastnosti 
–  Eliminace fáze udržování tlaku
–  Bez propadlin
–  Kratší doby cyklu
–  Nízká deformace
–  Značně snížené uzavírací síly

Vstřikování termoplastů s napěňováním technologií 
MuCell pro výrobu velkých dílů

Společnost KraussMaffei, ve 
spolupráci s Mürdterem a 
Trexelem, vyrobila největší 
vstřikovací stroj na světě pro 
vstřikování s napěňováním na 
výrobu velkých komponentů 
pro experimentální zkoušení  
a malosériovou výrobu.

Technologie MuCell pevně zakotvila ve 
světě plastů. Úspory hmotnosti a materiálu, 
rozměrová stabilita a vyšší produktivita 
zkrácením dob cyklů jsou vlastnosti, které 
přitahují zákazníky a vývojáře z mimořádně 
širokého spektra oborů.
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Technologie SpinForm umožňuje 
optimální využití multikompo-
nentního vstřikování pomocí 
pokrokových vstřikovacích strojů 
a nástrojařské technologie. 
KraussMaffei Vám poskytuje 
stroj jako pevný základ pro Vaši 
nástrojařskou technologii a 
potřebné procesní know-how, 
abyste mohli v plném rozsahu 
využít technologii otočné desky.

Stroje série MX
Technologie SpinForm MX

Technologie SpinForm MX
Váš „obrat“ k hospodárné výrobě pro  
funkční komponenty

S technologií otočné desky SpinForm 
společnost KraussMaffei poskytuje 
multikomponentní koncepci, kterou lze 
efektivně použít k optimalizaci multi-
komponentního vstřikování. SpinForm 
v porovnání s otočnými formami nabízí 
četné výhody, mezi nimiž dosahuje 
nejvyššího efektu zdvojnásobení výroby 
při současném zachování stejné uza-
vírací síly. Koncepci SpinForm nelze 
přehlédnout ani při výrobě velkých dvou-
komponentních dílů.

Technologie SpinForm je založena na 
robustní, standardizované strojní tech-
nologii, která měla na trhu úspěch po 
mnoho let a určuje standard v této oblasti 
technologie. Tato koncepce pracuje 
mimořádně precizně a poskytuje také 
přesnost požadovanou pro složité procesy 
ražení. Díky dvoudeskovému systému a 
otočné jednotce lze rychle a snadno pro-
pojit mimořádně široký rozsah různých 
automatizačních řešení - vynikající pro 
lineární a šestiosou automatizaci.

Díky své obecné konstrukci poskytují stroje SpinForm dostatečný prostor k tomu, aby bylo možné 
snadno integrovat i komplexní periferie a automatizační zařízení.

Stroje série MX navržené jako tříkomponentní 
technologie SpinForm (otočná deska).

Vaše výhody: 
–  Maximalizace výroby
–  Více možností pro velkoplošné  

komponenty
–  Standardizované systémy napříč  

všemi velikostmi uzavírací síly
–  Větší flexibilita díky jedinečné  

konstrukci otočné jednotky
–  Snížení nákladů na jednotku díky  

integraci procesu z jediného zdroje
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S naší technologií StampForm 
využíváme uzavírací pohyb 
vstřikovacího stroje k vytvoření 
esteticky dokonalých, kvalitních 
produktů. Oblasti použití sahají 
od automobilového a obalového 
až k farmaceutickému průmyslu. 
Technologie StampForm je 
nepřekonatelná, pokud dojde na 
kombinaci jejích procesních vlast-
ností: interní tlaky jsou omezeny, 
propadliny jsou eliminovány a 
výrobě povrchových struktur nejsou 
kladena prakticky žádná omezení.

StampForm
Procesy ražení pro výrobu optických dílů

Ať již si vyberete jakýkoliv proces, od 
vstřikování nebo expanzního vstřikování, 
přes IMPmore (In-Mould Pressing), 
až po vstřikování s ražením, v každém 
případě splníme Vaše požadavky. Využijte 
náš přesný a rychlý uzavírací systém, 
dynamické a vysoce přesné vstřikovací 
pohyby, či mimořádně pevný systém 
vedení formy s trvalým sledováním 
paralelity. Společnost KraussMaffei se 
může s hrdostí ohlédnout zpátky na 
mnoho let zkušeností a obsáhlého know-
how o aplikacích v čistém prostředí. 
Přizpůsobujeme čisté prostředí Vašim 
požadavkům, čímž garantujeme nejlepší 
možnou ochranu Vašich výlisků. S 
plastifikační jednotkou přizpůsobenou 

potřebám zákazníků dosáhnete vždy té 
nejvyšší kvality taveniny či vysoké úrovně 
konstantní hmotnosti dávky.

Vaše výhody: 
–  Výběr procesu podle vlastních požadavků
– Přesný a rychlý uzavírací systém
– Čisté prostředí dle požadavků zákazníka
– Plastifikační jednotka přizpůsobená 

potřebám zákazníků
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Vstřik s ražením zabraňuje interním 
pnutím: Pohled na dvoukomponentní 
stroj s otočnými deskami. B
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Další informace

Další informace, 
které by Vás mohly zajímat

Hledáte vhodné řešení automatizace  
pro svůj stroj MX? 
Můžeme Vám nabídnout správný 
robot pro jakýkoliv výrobní úkol. Svůj 
stroj můžete také vybavit speciálním 
uzavíracím systémem nebo různým 
příslušenstvím.

Obsáhlé informace jsme pro Vás  
sestavili rovněž na téma servisu.
Můžete proto zvýšit flexibilitu svých 
vstřikovacích strojů pro stále nové 
požadavky na proces a trvalé rozšiřování 
úrovně jeho výkonu. Rádi Vám o tom pos-
kytneme podrobné informace.

Více informací můžete najít například  
o dále uvedených položkách:
–  Základ ekonomické výroby –  

Lineární roboty série LRX/LRX-S
–  Flexibilní nástroj pro produktivní  

automatizaci – Průmyslové roboty  
série IR

–  Servis a řešení

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.
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KraussMaffei je lídrem na trhu vstřikovacích strojů 
velkých rozměrů. Řada strojů MX je celosvětově 
známá svou hydro-mechanickou dvoudeskovou uza-
vírací jednotkou vlastní konstrukce. Produkční spek-
trum sahá od kompaktních vstřikovacích jednotek 
se základní automatizací až po vysoce složité výrobní 
buňky a kompletní plánování výroby.

Stroje řady MX Vám pomohou zvýšit kvalitu procesu  
a efektivitu výroby. Využijte našich zkušeností z indi-
viduálních řešení zákazníkům na míru a našeho  
profesionálního, globálního servisního týmu.

Výkonné. Univerzální. S dlouhou životností.
Stroje série MX


