
Nová dimenze vstřikování
Vstřikovací stroje řady GX

Engineering Passion



Stroje řady GX
Data a fakta 2

Spotřební zboží  

Medicínské / farmaceutické zboží  

Obalový průmysl  

Elektronika / Elektrotechnika

Automobilový průmysl

Transportní obaly

Data a fakta o řadě GX 

Možné kombinace -uzavírací /  vstřikovací jednotka

Oblasti využití

Typ stroje Uzavírací 
síla kN

Rozestup 
sloupků 
(h x v) mm

Vstřikovací jednotka  (průměr šneku v mm)

SP 1400 SP 2000 SP 3000 SP 4300
55 60 70 60 70 75 70 80 90 80 90 100

GX400 4000 920 x 830
GX450 4500 920 x 830
GX451 4500 1055 x 925

GX500 5000 1040 x 910
GX550 5500 1040 x 910
GX551 5500 1130 x 980

GX600 6000 1110 x 960
GX650 6500 1110 x 960
GX651 6500 1200 x 1020

* platí pro GX 450 podle normy KraussMaffei
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Nová dimenze vstřikování 
Vývoj motivovaný vášní pro 
konstrukci. Prvotřídní koncepce 
stroje. Nejlepší výsledek. 

Využijte výhod prvotřídní, hydromechanické dvou-
deskové koncepce řady GX ve spojení s otočným 
vstřikovacím pístem. Díky modulární stavbě lze 
kompaktní dvou-deskovou uzavírací jednotku 
individuálně kombinovat se všemi dostupnými 
vstřikovacími jednotkami. Profitujte z jedinečných 
a inteligentních inovací: uzamykacího mechanismu 
GearX a vodicí botičky GuideX. 

Hlavní přínosy řady GX v přehledu: 

Výkonný vstřikovací stroj:
– velmi rychlý čas suchého cyklu  (2,3 sekundy*)
– vysoká přesnost při maximální dynamice
– minimální spotřeba energie

Snadná obsluha:
– skvělá přístupnost
– rychlá výměna forem
– inteligentní, uživatelsky příjemný systém řízení

Dlouhodobě vysoká hodnota:
– robustní uzavírací a vstřikovací jednotka
– nízké náklady na údržbu
– jednoduché dovybavení



Inovativní prvky GearX a GuideX 
Pro rychlejší zamykání  
a excelentní kvalitu výlisků

Špičková dvou-desková technika 
Kvalita a produktivita  
na nejvyšší úrovni

Optimální přístupnost 
Krátké časy výměn,  
jednoduchá údržba

Zažijte novou dimenzi ve vstřikování 
Fascinující prohlídka vstřikovacího 
stroje GX



Ideální souhra automatizace a stroje 
Osvědčený, hospodárný koncept

Pružnost díky modularitě 
Uzavírací, vstřikovací jednotka 
a pohon jsou individuelně kom-
binovatelné

Nové řízení MC 6 
Jednoduché na obsluhu a přehledné s funkcemi 
SpliScreen, Eco a proces designérem

Výkonná vstřikovací jednotka s osvěd-
čeným plastifikačním systémem 
Maximální reprodukovatelnost a vysoká 
kvalita plastifikovaného materiálu



Zamykání GearX

Vodicí botička  
GuideX s lineárním 
vedením

Řízení MC6



Pojezdový 
válec

Modulární koncepce GX 
Na první pohled



Plastifikační jednotka



Tlakový 
polštář

Přímá vstřikovací jednotka

PowerPack  
a prostor  
čerpadel
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Špičková dvou-desková technologie 
Výkonná kombinace prvků GuideX a GearX se stará  
o rychlé zamykání a vysokou kvalitu výlisku

Vodicí botička GuideX absorbuje síly a šetří lineární vedení.
Proto lineární vedení poskytuje  snadný pohyb a minimální odpor během celého cyklu.

Nové zamykání GearX je rychlé a spolehlivé.

Vodicí botička GuideX – je sofistikovaný 
prvek přinášející absolutní paralelitu při 
vysoké absorpci sil
Inteligentní pevné ložisko s optimalizo-
vaným MKP designem GuideX je jednou 
z nejdůležitějších novinek celé řady GX. 
Jeho stabilní provedení je základem pro 
vynikající paralelitu desek stroje.

Díky tomuto inovativnímu řešení jsou 
síly působící na lineární vedení silně 
redukovány. Vedení jsou tedy dlouhodobě 
ušetřena námahy a únavy materiálu, 
takže si zachovávají přesnost a snadnost 
pohybu po celou dobu životnosti stroje. 
Pojezdové pohyby jsou energeticky opti-
malizovány a citlivá ochrana formy může 
být realizována v plném rozsahu. 

GearX  - Rychlé a spolehlivé uzamykání
S GearX zamyká stroj  velmi  rychle. 
Snadnou opakovatelnost a nízké opotře-
bení  uzamykacích elementů získáváme 
působením síly na krátké dráze  uvnitř 
jednotky. Zapouzdřená uzamykací jed-
notka se nachází za pohyblivou upínací 
deskou a je tak  trvale chráněna. Uspo-
řádaná a optimalizovaná  konstrukce 
zachovává skvělou přístupnost a přehled-
nost prostoru vyhazovače.

Podle potřeby zákazníka lze za pohybli-
vou desku umístit vytáčecí jednotky nebo 
otočné rozdělovače médií, nebo použít 
specifická vrtání pro vyhazovač a indivi-
duálně přizpůsobené upínací desky.

Hydromechanická dvou-des-
ková uzavírací jednotka přináší 
nový standard z hlediska kva-
lity a produktivity. Díky sofisti-
kované vodicí botičce jsou síly 
během celého procesu ideálně 
absorbovány a prodlužuje se 
životnost nástrojů. Inovativní 
systém GearX uzamyká s udi-
vující rychlostí a spolehlivostí.

Stroje řady GX
Špičková dvou-desková technologie 



Dlouhá životnost těsnění 
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Uzavírací síla - rychle a energeticky 
efektivně  díky optimalizovanému  bloku 
uzávěru “BluePower“
Uzavírací síla je vytvářena čtyřmi tlako-
vými polštáři umístěnými za pevnou upí-
nací deskou. Zušlechtěné kluzné plochy 
a těsnění v tlakových polštářích jsou díky 
správné vzájemné kombinaci materiálů  
vhodné pro dlouhodobý provoz. Nový  blok 
uzávěru s vyšším stupněm energetické 
účinnosti se vyznačuje rychlostí při vytvá-
ření i odbourávaní uzavírací síly.

Stabilní upínací desky zaručují dlouho-
době přesnost a nejvyšší kvalitu dílů
Upínací desky odlité podle MKP modelu 
se strukturovaným žebrováním  mají 
výjimečnou tuhost. Pevný středový kruh, 
diagonální žebrování a velké rozestupy 
sloupků umožňují  použití  širokého spek-
tra nástrojů.
 

Díky  synergii všech komponentů  uzavírací 
jednotky GX, čili  deskám, loži  a GuideX 
vodícím botičkám jsou všechny působící 
síly ideálně rozloženy.  Tím jsou nástroje 
ušetřeny opotřebení.
 

Vaše výhody: 
– krátké časy suchého cyklu (2,3s*)
– kompaktní uzavírací jednotka
– nejvyšší kvalita výlisků
– minimální energetické nároky
– výborná přístupnost
– jednoduchý servis

Gear X a Guide X zaručují 
vysokou kvalitu dílů a pro-
duktivitu

Upínací desky lité podle MKP modelu jsou záru-
kou nejvyšší  kvality výlisků

* platí pro GX 450 podle normy KraussMaffei



Špičková dvou-desková technologie 
Funkce GuideX a GearX

Otevřená uzavírací jednotka
Díky inteligentní vodicí botičce GuideX je dosaženo 
absolutní paralelity desek i při extrémně těžkých 
nástrojích.

Pohyb uzavírací jednotky
GuideX ve spojení s lineárním vedením provádí 
pohyby nástroje téměř bez tření. Válečkové vedení 
se vyznačuje přesností a  lehkostí pohybu.

Zamykání
S GearX zamyká stroj rychle a spolehlivě. Spojení 
revolučních technických prvků GuideX a GearX 
se projevuje  ve vyšší třídě energetické  účinnosti 
fungování uzavírací jednotky, přesnosti pohybů 
nástroje a rychlých časech suchého cyklu.

Vytváření uzavírací síly
Tlakové polštáře zaručují rychlé a přesně opako-
vatelné vytváření uzavírací síly. GuideX chrání díky 
své promyšlené stavbě lineární vedení před přetí-
žením a přináší jim dlouhou životnost.

12 Stroje řady GX
Špičková dvou-desková technologie



Inovativní prvky GearX a GuideX se 
starají o rychlé zamykání a vysokou 
kvalitu výlisků při minimální spo-
třebě energie.
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14 Stroje řady GX
Osvědčený plastifikační systém

Výkonné plastifikační jednotky s osvědčeným 
plastifikačním systémem
Bez kompromisu  - naše plastifikační jednotka 
nabízí maximální přesnost výroby při nejlepší kvalitě 
taveniny 

Vstřikovací jednotka je srdcem našeho stroje. 
Garantuje přesnost a výbornou stabilitu procesu



Konstantní hmotnost dávky přináší 
maximální opakovatelnost. 
Profitujte z přesnosti bez omezení - 
osvědčené In-line vstřikovací agregáty 
v provedení s otočným pístem přenášejí 
sílu centrálně přes vstřikovací píst na 
šnek.  Tato přímá cesta zaručuje abso-
lutní přesnost a nejvyšší reprodukova-
telnost. Regulace vstřikování tlakem a 
rychlostí je u GX zahrnuta ve standardu a 
zaručuje dokonalou stabilitu procesu.

Vysoké výkony a špičková kvalita plastifi-
kovaného materiálu
Naše plastifikační jednotky se vyznačují 
excelentní kvalitou plastifikovaného 
materiálu a pokrývají široké spektrum 
materiálů. Plastifikační systém GX je 
vyměnitelný s jinými řadami vstřikovacích 
strojů KraussMaffei. Naše dlouholeté 
zkušenosti a kompetence v oblasti tech-
nologií při ladění procesů uvnitř plastifi-
kační jednotky garantují vysoký plastifi-
kační výkon s odpovídajícím množstvím 
a kvalitou plastifikovaného materiálu. 
Správná volba plastifikačního systému 
vede k lepší kvalitě Vašeho produktu.

Pro každý materiál ten správný šnek
Abychom mohli pro různé polymery 
nabídnout optimální řešení, vyvinuli 
jsme, vzhledem k materiálu a specific-
kým požadavkům na zpracování, speci-
ální plastifikační systémy.

Vedle špičkové kvality plastifikovaného 
materiálu a vysokým výkonům potřebují 
hi-tech materiály většinou ochranu proti 
oděru a adhezi, abrazi, korozi , aby se 
prodloužila životnost. Podle potřeby jsou 
Vám k dispozici speciální plastifikační 
jednotky, šneky, zpětné klapky a prove-
dení válce. Jen namátkově z našeho širo-
kého sortimentu vybíráme plastifikační 
řešení pro zpracování:
– PC a PMMA
– materiály plněné krátkými či  
   dlouhými skleněnými vlákny
– směsi
– termosety a silikony

Naše klíčová odbornost leží v plastifikač-
ních jednotkách, Vašim specifickým poža-
davkům pro zpracování složitých materi-
álů nejsou kladeny žádné hranice.

Jako specialisté na plastifikační jednotky máme 
v našem sortimentu pro každý materiál správný 
šnek

Odchylka v hmotnosti dávky 0,042% na příkladu víka krabičky 828g (PP) při času cyklu 39 s

15

0 8040 9080 100120 110160 120Shot Shot

600
826

700

830
800

900 834Gram Gram

0,042 %

Konstantní hmotnost dávky

Vaše výhody: 
–  téměř zcela konstantní hmotnost dávky
–  vysoká stabilita procesu
–  dlouhá životnost
–  zkušenosti a řešení pro zvláštní poly-

mery
–  odbornost v oblasti plastifikačních sys-

témů
–  rychlá výměna plastifikační jednotky

Lineární působení síly zaručuje konstantní hmotnost dávky



Inovativní prvky jako rozdělení 
obrazovky v řízení MC6 přinášejí 
vyšší komfort a využitelnost

Uživatelský komfort stojí na prvním místě 
Nové řízení MC6 s funkcemi SplitScreen,  
ProcessDesigner a Eco 

16 Stroje řady GX
Řízení 



Je jedno, zda poprvé používáte řízení 
KrausMaffei, nebo jste zvyklí na před-
chůdce MC5 - technologie MC6 je tak 
přehledná a intuitivní, že s ní budete pra-
covat 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: rozdělením 
obrazovky na dvě části máte před sebou 
nejdůležitější výrobní procesy najednou. 
Paralelně ke skutečným hodnotám cyklu 
můžete např. kontrolovat průběh vstřiko-
vání. 

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

Dvěma kliky k cíli - díky liště oblíbených 
položek a rozbalovacím menu
Aby zacházení s řízením bylo co nejkom-
fortnější, vyhnuli jsme se v MC6 hlubším 
navigačním úrovním. Podle motta “co 
nejrychleji k cíli“ vznikl celkově přehledný 
koncept s individuálně přizpůsobitelnými 
lištami oblíbených položek. Abychom 
zaručili přehlednost, nabízí se vždy pouze 
tlačítka, která jsou relevantní s ohledem 
na provozní režim stroje. Speciální pole 
k výběru zařízení završuje náš princip 
usnadnění práce uživateli. Můžete přímo 
ovládat všechny části stroje až po auto-
matizaci a další technologie. 

Nové řízení vychází vstříc 
Vašim požadavkům v každém 
ohledu

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

Inteligentní uživatelské profily
Díky standardizovaným uživatelským 
profilům - od obsluhy, seřizovače, až po 
vedoucího výroby,  můžete rychle a jed-
noduše přiřadit různá oprávnění. Samo-
zřejmě můžete vytvářet další hierarchie 
a přidávat uživatelům individuální 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 
je dostupné v 28 jazykových mutacích. A to 
nejlepší - všechny funkce jsou dostupné, 
nejen přes panel stoje, ale i přes handheld 
robota. 

Vaše výhody: 
–  Uživatelsky příjemný funkční princip
–  Jednoduchá kontrola procesu díky 

Splitscreen a Proces designéru
–  Jasná struktura
–  Standardizovaná správa uživatelů
–  Obousměrné ovládání automatizace  

a stroje

Řízení MC6 boduje přehledností. Na obrázku je 
ProcessDesigner.

Automatizaci můžete ovládat jak z handheldu tak 
i z panelu vstřikovacího stroje. A dokonce naopak, 
s řízením MC6 je možné ovládat vstřikovací stroj z 
handheldu robotu.

17

Energeticky optimální nasta-
vení stroje? Kdykoliv! Stiskněte 
tlačítko Eco
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Jednoduchý přístup do prostoru čerpadla díky řešení  Quick-Click
Nová koncepce údržby GX umožňuje rychlý přístup k nejdůležitějším částem hydraulic-
kého systému. Standardizované prvky oplechování s Quick-Click technologií se nechají 
jednoduše sejmout. Navíc jsou téměř všechny moduly oplechování volně zaměnitelné. 

Stroje řady GX
Optimální přístupnost
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Uživatelský komfort v nové dimenzi
U strojů řady GX  je přístupnost do pro-
storu uzávěru, vyhazovače, trysky a také 
do řídící skříně a prostoru čerpadla vždy 
výborně zabezpečena. Díky téměř neo-
mezenému přístupu pracujete vždy kom-
fortně a rychle. 

Nová úroveň přístupnosti má mnoho 
pozitivních stránek
Přímý přístup k rozhraním v blízkosti 
formy: všechny připojení vody, ventily 
tahačů jader, kaskádové řízení a pří-
slušná elektrická rozhraní mají své 
pevné pozice. Rozhraní pro regulátory 
horkých kanálů se nachází na straně 
obsluhy. Tento celkově přehledný kon-
cept s jasnou strukturou zaručuje jed-
noduchou výměnu nástrojů.

Vše pod kontrolou - díky rozvržení pro-
storu vyhazovače
Prostor vyhazovače nabízí specielně při 
připojování vyhazovače nástroje velmi 

mnoho prostoru. Velké dveře zajistí 
lehký přístup při výměně formy. Velká 
okna umožňují během výroby snadnou 
vizuální kontrolu.

Flexibilní vynášení výlisků
Stroje ( 4000-6500kN) jsou standardi-
zovány pro vynášení dílů z vypadávací 
šachty na stranu obsluhy i proti obsluze 
a v ose stroje. Široké dopravníky mohou 
být podle potřeby integrovány a umož-
ňují automatickou výrobu.

Výměna trysky - ulehčené čištění
Otevřením pohyblivých transparentních 
dveří vznikne velkorysý prostor v oblasti 
trysky. Tryska je lehce přístupná a může 
být lehce vyměněna nebo vyčištěna.

Rychlá změna výroby pro konkurence-
schopnost na rychlém trhu
S naším rychloupínacím systémem plas-
tifikační jednotky je výměna pohodlná 
a rychlá tak, že můžete bez prodlení 
přejít na novou výrobu. Prostor trysky je 
viditelný a dobře přístupný. I při opravdu 
malých dávkách Vám můžeme pomocí 
adaptace namontovat menší plastifi-
kační jednotku.

Optimální přístupnost
Pro rychlé změny výroby a jednoduchou údržbu

Bohatě dimenzovaný prostor vyhazovače je vhodný 
pro speciální vyhazovače nebo otočné stoly

Všechna důležitá rozhraní pro nástroj jsou jedno-
duše po ruce

Náš systém rychloupínání vytváří ideální předpo-
klad pro rychlou výměnu plastifikačních jednotek

Vaše výhody: 
–  rychlý čas výměn
–  špičková přístupnost
–  jednoduchá údržba
–  dobře viditelný prostor vyhazovače
–  vypadávací šachta pro volně padající díly



Stroje řady GX
Modulární systém přizpůsobený na 
míru Vašim potřebám
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Profitujte z pružnosti, produktivity 
a efektivnosti našeho uceleného 
konceptu stroje
S novým modulárním systémem řady 
GX můžeme vyhovět Vašim potřebám. 
Podle toho jakou vstřikovací jednotku, 
uzavírací jednotku nebo pohon potřebu-
jete, s naším modulárním konceptem 
jsme Vám schopni vyhovět. Stavebnicový 
systém je díky stálé výšce středu stroje 
zcela kompatibilní –lze kombinovat veš-
keré vstřikovací/uzavírací jednotky.

Pružnost díky modularitě
Stroj řady GX je individuálně kombinovatelný

Vaše výhody: 
–  Sestavení stroje podle požadavků 

zákazníka
–  Energeticky účinné pohonné systémy 

(potenciál úspor až 50%)
–  Prvotřídní hydraulikaVýška středu stroje zůstává u GX identická 

umožňuje libovolně kombinovat vstřikovací a 
pohonné moduly.

450 550 650

Zkombinujte si Váš GX stroj 
podle Vašich požadavků Vstřikovací modulyUzavírací jednotky Pohonné moduly
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PowerPack
Energeticky účinný pohon pro všechny aplikace

Nový PowerPack koncept zvyšuje pro-
duktivitu a energetickou účinnost 
V modulárním pohonném systému 
řady GX je standardem nová generace 
regulovaných čerpadel. Díky jejich 
nasazení se zvyšuje stupeň účinnosti a 
je zaručena hospodárnost na vysokém 
stupni. Paralelní pohyby vyhazovače a 
tahačů jader zvyšují produktivitu a jsou 
obsaženy ve standardu. Nové  kvalitní 
hydraulické komponenty byly navrženy 
s ohledem na vysokou užitnou hodnotu, 
dlouhou životnost a aktuální stav ener-
getické efektivity.

Podle aplikace a výrobního cyklu mohou 
být stroje vybaveny různými  třídami 
výkonu PowerPack. Získáte stroj “na 
míru“ pro optimální a hospodárnou 
výrobu.

BluePower-Servo Drive technologie
Díky volitelné možnosti nasazení Blue-
Power-Servo Drive technologie dochází 
k ještě většímu zlepšení účinnosti než 
u regulovaných čerpadel. Úspora se 
pohybuje mezi 10-30 % podle konkrétní 
aplikace. V porovnání s běžnými hydrau-
lickými koncepty na trhu může úspora 
činit až 50%. Pozitivní vedlejším efektem 
je nízká hladina hluku  servomotorů.

Systém pohonu PowerPack nabízí jako opci inte-
graci servo-pohonu do Vašeho stroje pro vysoké 
úspory energie.
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Ideální souhra automatizace  
a stroje
Osvědčená, ekonomická koncepce
Naše bohaté know-how v oblasti vstřikování a automatizace Vám 
přináší ekonomickou výhodu. Standardizované prvky kombinované 
se specifickým zákaznickým řešením jsou základem pro vysokou 
flexibilitu produkce. Integrovaný CE bezpečnostní standard zaru-
čuje vysokou úroveň bezpečnosti a snižuje náklady zařízení.
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Maximální variabilita díky standardizo-
vaným automatizačním systémům.
Jednoduché pick&place řešení a rychlé 
odnímání jsou hlavní oblastí využití line-
árních robotů řady LRX. Také plní různé 
úkoly ve vstřikovacím procesu: zakládání, 
vyjímání, opracování a další činnosti. Díky 
integraci do řízení stroje lze jednotlivé 
pracovní kroky jednoduše naprogramo-
vat a uložit v datovém souboru ve stroji. 
Automaticky je zaručena správná kombi-
nace sady dat a programu - výhoda, která 
významně zvyšuje bezpečnost stroje.

U komplexního vyjímání a různých dalších 
montážních nebo výrobních kroků nabí-
zejí svojí flexibilitu průmyslové roboty (IR). 
Inteligentní koncepce řízení se zjedno-
dušenou ovládací plochou a rozšířeným 
expertním módem je vhodná pro každou 
skupinu uživatelů a umožňuje Vám dostat 
se k cíli během okamžiku. Také uživatel-
ské rozhraní handheldu může být podle 
oprávnění uživatele a hierarchie nasta-
veno na mód začátečník nebo expert.

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

Programovací asistent WizardX - lehce rozpozna-
telný podle symbolu „kouzelné hůlky“.
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Ideální souhra automatizace a stroje 
Kombinační možnosti

Průmyslové roboty (na zemi) Průmyslové roboty (konzole)

Typ stroje 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 300 
R2230 

S/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

GX400
GX450
GX451

GX500
GX550
GX551

GX600
GX650

Legenda průmyslové roboty:  IR = průmyslový robot,  300=nosnost v N, R2030 dosah v mm, F-podlaha, S-na stroji, K =KUKA

Lineární roboty

Typ stroje
LRX 150 (nosnost 15 kg) LRX 250 (nosnost 25 kg) LRX 350 (nosnost 35 kg)

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

GX400 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

GX450 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

GX451 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

–

GX500 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

GX550 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

GX551 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 –

GX600 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 1200 2000/T 3000

GX650 900 1800/T 2500 900 2000/T 2500 1200 2000/T 3000



Integrovaný systém: perfektní symbióza 
stroje a automatizace
Jako systémový partner dodáváme auto-
matizaci a stroj na přání jako plně inte-
grovaný systém. Stroj a manipulátor tvoří 
jednu funkční jednotku. Společné řízení 
dovoluje na obou ovládacích panelech 
řídit celou výrobní buňku: automatizaci, 
stroj a případné externí příslušenství. 
Perfektní souhru stroje a automatizace 
zakončuje společné bezpečnostní oplo-
cení. Stroj může být ovládán z handheldu 
robota a naopak.

Řízení: inteligentní a integrované
Vstřikovací proces a automatizace vytvá-
řejí díky integrovanému řízení s VARAN-
-BUS technologií jeden celek. Data 
procesu jsou k dispozici v reálném čase. 
Programování a obsluha je jednoduchá  
a nevyžaduje hluboké znalosti programo-
vání. Pro optimální učení a ergonomické 
programování mají všechny roboty LRX/
LRX-S řídící panel s dotykovou obrazov-
kou, jehož ovládací kroky jsou identické  
s řídícím panelem stroje.

Při integrovaném řešení lze celý pro-
ces řídit z jednoho společného panelu. 
Ukládání dat stroje a robota probíhá v 
jedné sadě dat. Tak je docíleno nejvyšší 
bezpečnosti dat i vysokého komfortu pro 
obsluhu. 20 bezpečnostních zón, z toho 
pět dynamických, zvyšuje efektivitu řídí-
cích programů.

Panel stroje řídí automatizaci

Automatizační panel řídí stroj

Stroj
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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 funkčně jeden celek
–  standardizovaná řešení pro vynášení dílů a umístění automatizace
–  CE shoda
–  široké portfolio automatizace od pick&place až ke komplexním řešením

Automatizace

Ulehčení práce díky obousměrnému ovládání - stroj může být řízen z handheldu robota a 
naopak
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Další informace
Co by Vás mohlo zajímat

Hledáte vhodné řešení automatizace pro 
Váš stroj GX? 
Nabízíme Vám pro každý výrobní úkol 
toho správného robota. Také můžete Váš 
stroj GX nechat vybavit speciálním upí-
nacím systémem a různým přídavným 
vybavením. 

Také na téma servis jsme pro Vás připra-
vili obsáhlé informace. 
Zvýšíte flexibilitu Vašich vstřikovacích 
strojů pro požadavky nové výroby a zvý-
šíte jejich výkon. Rádi Vám poskytneme 
detailní informace.

Zeptejte se nás například na:
–  základy hospodárné výroby s pomocí 

lineárních robotů LRX/LRX-S
–  flexibilní nástroje pro produktivní auto-

matizaci - průmyslové roboty řady IR
–  Teleservis, síť našich odborníků je Vám k 

dispozici stiskem tlačítka
–  Life Cycle Servis - jsme po celou dobu 

Vaším partnerem

Brožury a letáky k dalším tématům 
naleznete online na www. kraussmaffei.
com a www.kubousek.cz. Na vyžádání 
Vám rádi zašleme další informace a tech-
nická data.
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KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Na Priehon 82
949 05 Nitra, SK

tel.: +421 37 630 73 83
e.mail: plasty@kubousek.sk
www.kubousek.sk

KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice, CZ

tel.: +420 389 043 111
e.mail: km@kubousek.cz
www.kubousek.cz

KraussMaffei
Silná značka ve světové jedinečné skupině
Systémová a procesní řešení přesahující 
rámec technologie
Bez ohledu na technologii vstřikového 
lití, reakční technologii nebo automa-
tizaci – značka KraussMaffei znamená 
na celém světě systémová a procesní 
řešení přesahující rámec technologie 
v průmyslu zpracování plastů. Dlouholeté 
know-how, inovační síla a naše nadšená 
angažovanost při výrobě strojů na zpra-
cování plastů pro Vás znamenají náskok. 
Jako multioborový dodavatel systémů 
Vám poskytneme modulární a standar-
dizované linky, rovněž jako individuálně 
vyvinutá řešení.

Jsme Vám k dispozici na celém světě
S naší světovou odbytovou a servisní 
sítí poskytujeme našim mezinárodním 
zákazníkům vynikající základ pro úspěšný 
obchodní vztah. Vaše individuální dotazy 
jsme schopní zodpovědět co nejrychleji 
díky naší vstřícnosti vůči zákazníkům. 
Společně s Vámi vypracujeme techni-
cky a ekonomicky co nejlepší řešení pro 
Vaše požadavky na výrobek a výrobu. 
Vyzkoušejte naši strojírenskou technologii 
pro Vaše aplikace a nechejte si sestavit 
od našich odborníků individuální balíčky 
služeb.

Individuální servisní služby
Při Vašich dotazech a požadavcích 
ohledně strojů, zařízení a procesů Vás 
podpoří naši pracovníci zákaznické 
služby, aplikační techniky a servisu – 
na celém světě, kompetentně a rychle. 
S naším řešením Life-Cycle jsme vyvinuli 
rozsáhlé spektrum služeb na míru, které 
Vás bude doprovázet po celou životnost 
Vašich strojů a zařízení. Využijte také 
zaměření na praxi, individualitu a flexibi-
litu našich seminářů! Školení zaměřená 
podle potřeb zákazníků provádíme buď 
u Vás na místě nebo v našich odbytových 
a servisních střediscích.

Skupina KraussMaffei
Nadstandardní know-how
Výhradní postavení technologie3

Skupina KraussMaffei se svými značkami 
KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff a 
Netstal jako jediný světový dodavatel dispo-
nuje hlavními strojírenskými technologiemi 
pro zpracování plastů a pryže: technologie 
vstřikového lití, automatizace, zpracování 
reaktoplastů a extruze. S více než třiceti 
dceřinými společnostmi a deseti výrobnami, 
rovněž jako s cca 570 obchodními a servis-
ními partnery má skupina podniků meziná-
rodní zastoupení, čímž se stáváme Vaším 
kompetentním a komplexním partnerem. 
Výhradním zástupcem KraussMaffei pro 
Českou a Slovenskou republiku je firma
KUBOUŠEK s.r.o. a KUBOUŠEK SK, s.r.o.

Další informace najdete na:
www.kubousek.cz

Obchodní zastoupení
Kladno Libáň

Svitavy

Servis

Servis

Pobočka
Brno

Centrála
České Budějovice

Obchodní zastoupení

Servis

Servis

Nitra

Komjatice

Veľké Uherce



Vývoj motivovaný vášní pro konstrukci.
Prvotřídní koncepce stroje.
Nejlepší výsledek. 
 
Stroje řady GX přinášejí nový standard ve výkonu, 
uživatelské přívětivosti a stabilní hodnotě. Špičková 
dvou-desková technika umožňuje rychlé pohyby 
uzavírací jednotky a jednoduchý přístup minimali-
zuje časy výměn. Absolutní paralelita desek přináší 
nejvyšší přesnost a nejlepší kvalitu dílů. S našimi 
výkonnými vstřikovacími jednotkami si zajistíte 
výbornou úroveň opakovatelnosti. To ještě není 
vše, získáte prvotřídní modulární stroj, který se 
vyznačuje jedinečnými inteligentními inovacemi: 
uzamykacím mechanismem GearX a vodicí botičkou 
GuideX. 

Výkonné
Uživatelsky přívětivé
Se stabilní hodnotou
Stroje řady GX

www.kraussmaffei.com

Official distributor


