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Wszystkie dane i informacje zamieszczone w niniejszej publikacji zostały opracowane przez nas z wielką starannością, jednakże nie możemy przyjąć  
pełnej odpowiedzialności za ich dokładność.

Informacje Wydawnicze

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

więcej niż połowa osób odwiedzających nasze stoisko na K 2013 była zaintereso-
wana technologią napędu elektrycznego – i nie bez powodu: technologia ta jest 
podstawową kompetencją Sumitomo (SHI) Demag. Sami projektujemy i produkujemy 
systemy napędów elektrycznych. Ponad 200.000 wyprodukowanych sztuk pot  wierdza 
nasze know-how.

Fuzja Sumitomo i Demag zaowocowała powstaniem w pełni elektrycznej wtryskarki  
IntElect. Najlepsze rozwiązania naszych doświadczonych inżynierów przyczyniły  
się do stworzenia bardzo precyzyjnej, dynamicznej i energooszczędnej wtryskarki.  
Nasze rozwiązania charakteryzują się wysoką wydajnością, ekonomią pracy i od-
powiedzialnością za środowisko naturalne. Stanowi to podstawę naszych rozwiązań 
technicznych, tzw. „BlueTechnolution”.

Dzięki BlueTechnolution korzystacie Państwo z naszego wieloletniego doświad-
czenia w budowie różnych wersji napędów i technologii wtrysku, a także z energo-
oszczędności naszych maszyn. I tylko wtedy, kiedy Wy, przetwórcy tworzyw  
sztucz nych, będziecie w maksymalny sposób korzystać z naszych rozwiązań w pro-
cesach produkcyjnych, my osiągniemy nasz cel: Państwo zwiększacie wydajność, 
oszczędzając przy tym zasoby naturalne, przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku 
węgla. To właśnie jest BlueTechnolution.

 
 
Dr Tetsuya Okamura
Starszy Wiceprezes Sumitomo Heavy Industries (SHI) Ltd. Japan
Dyrektor Generalny, Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH
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Firma Sumitomo (SHI)  
Demag i jej chińska spółka-
córka Demag Plastics 
Machinery (Ningbo) Co., 
Ltd. inwestują siedem 
milionów euro. Stephan 
Greif (na zdjęciu), Dyrektor 
Generalny Demag Plastics 
Machinery (Ningbo) Co.,  
Ltd., odpowiada za zwięk     -
szenie zdolności pro-
dukcyjnej w Chinach z 650 do 1.000 
wtryskarek rocznie. 

NEWS

Dyplomowany inżynier Christian Ren  - 
ners i dyplomowany inżynier Andreas  
Schramm zostali Dyrektorami Zarzą-
dzającymi w Sumitomo (SHI) Demag. 
Christian Renners jako Dyrektor Sprze-
daży (CSO) jest odpowiedzialny za 
międzynarodowy dział sprzedaży, serwis, 
działania marketingowe i zależne spółki-
córki. Renners pracował dla Sumitomo 
(SHI) Demag w technicznym dziale 
sprzedaży zarówno w Niemczech jak 
i Ameryce Północnej. W 2009 roku 
przejął odpowiedzialność za jednostkę 
biznesową Sales & After Sales i otworzył 

globalną sieć sprzedaży i serwisu pod 
dachem Sumitomo Heavy Industries Ltd. 
Japan. Andreas Schramm jako Dyrektor 
Techniczny (CTO) odpowiada za prace ba-
dawczo-rozwojowe, kwestie jakościowe 
i produkcję. Schramm zaczynał w 2001 
roku jako inżynier ds. rozwoju, później 
przejął obowiązki menadżera produktu, 
następnie kiero wnika planu projektu oraz 
konstrukcji zamówienia, a w końcu działu 
badaw czo-rozwojowego. Dotychczasowy  
Dyrektor Operacyjny (COO) Shaun Dean  
odszedł z Sumitomo (SHI) Demag i przejął 
rozszerzone zadania w koncernie. 

Większa wydajność  
w Chinach

Nowy zarząd

Nowy zarząd (od lewej): CTO Andreas 
Schramm, ustępujący z urzędu Dyrektor 
Operacyjny Shaun Dean, Dyrektor General-
ny Dr Tetsuya Okamura i Dyrektor Sprze-
daży Christian Renners.

Zgrany zespół w Grecji (od lewej): Sebas-
tian Dombos (Kierownik działu sprzedaży 
Niemcy), George Papapavlou (Senior En-
gineer Technical Sales w Tecomer), Pavlos 
Papapavlou (Prezes Tecomer), Rolf Zim-
mermann (strategiczny dział sprzedaży), 
Dyrektor Generalny Dr Tetsuya Okamura, 
Kierownik działu sprzedaży Frank Schuster, 
Dyrektor Sprzedaży Christian Renners.

Sumitomo (SHI) Demag wspierało wy-
brane projekty pomocy w Rumunii. Datek 
kierow nictwa przedsiębiorstwa i paczki
pracowników zostały przekazane przez 
stowarzyszenie „Tasuleasa Social” dzie-
ciom i na             stolatkom w Bistrita Nasaud. 
Dyrektor Generalny Dr Tetsuya Okamura 
(po prawej) i Lorand Szüszner z Johan-
niter in Lauf (drugi z prawej) załadowali 
packi pracowników z Wiehe i Schwaig 
dla potrzebujących rodzin. W paczkach 
znalazły się artykuły higieniczne, sanitaria  
i artykuły piśmiennicze.

Sumitomo (SHI) Demag świętował w 2013 
roku trzy jubileusze partnerskie: Od 10 
lat Odd Bjørklund, Dyrektor Zarządzający 
Hans Claussen AS z siedzibą w Stabekk 

Jubileusze placówek zagranicznych

Pomoc dla Rumunii
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koło Oslo, reprezentuje Sumitomo (SHI) 
Demag w Norwegii. Fińskie Jusuco Oy 
zostało w 1992 roku oficjalną placówką 
dzisiejszego Sumitomo (SHI) Demag i jest 

związane z przedsiębiorstwem od ponad 
20 lat. Pavlos Papapavlou, obecny prezes 
placówki Sumitomo (SHI) Demag w Grecji, 
już w 1970 roku rozpoczął współpracę z 
poprzednikami Sumitomo (SHI) Demag, 
firmami Stübbe i Ankerwerk. 
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Sumitomo (SHI) Demag prezentuje swoją 
maszynę Systec SP jako wydajne i ekono-
miczne narzędzie dla wtryskowego for-
mowania opakowań i cienkościennych 
elementów technicznych. Wtryskarka 
wyposażona jest w hybrydowy napęd, 
osiąga prędkość wtrysku do 500 mm/s  
i wraz z bogatym wyposażeniem stan-
dardowym dostępna jest w zakresie 
od 1.600 do 4.200 kN siły zamykania. 
Uzupełnia ona, odnoszącą sukcesy, serię 
szybkobieżnych maszyn o najwyższej 
wydajności El-Exis SP, a zoptymalizowana 
została pod kątem produktów o stosunku 
drogi płynięcia i grubości ścianki do 350:1.

Nowa Systec SP opiera się na platformie 
maszyny El-Exis S. Skrót „SP” w nazwie 
oznacza „Speed Performance” i infor-
muje, że ten typ maszyn spełnia wygóro-
wane wymagania dotyczące wydajności 
i szybkości podczas wtryskowego formo-
wania opakowań.

Systec SP: precyzyjnie,  
szybko i bardzo ekonomicznie 

Systec SP, podobnie jak swego czasu  
wielokrotnie wypróbowana El-Exis SP, 
dysponuje optymalnie skoordynowanym 

TECHNOLOGIA MASZYN

Systec SP dla opakowań i elementów  
technicznych o wysokiej prędkości wtrysku
Nowa maszyna hybrydowa poszerza paletę produktów dla aplikacji  
o wysokiej wydajności

systemem napędowym pod względem 
prędkości, przyspieszenia, precyzji  
i wydajności energii. Hybrydowy na-
pęd maszyny składa się z mocnego 
napędu elektrycznego dla funkcji do-
zowania i napędu hydraulicznego dla 
ruchów formy, funkcji wtrysku i ruchów 
pomocniczych. Wyposażona standar-
dowo w układ napędu activeDrive, 
który łączy wysokowydajny, regulo-
wany częstotliwością silnik i pompę 
hydrauliczną, Systec SP pracuje bardzo 
szybko i energooszczędnie: we wszyst-
kich, istotnych dla czasu cyklu osiach, 
maszyna pracuje niezależnie.

Akumulator hydrauliczny i szybki re-
gulowany serwozawór dbają o wyso-
kodynamiczny wtrysk: Systec SP oferuje 
prędkość wtrysku do 500 mm/s. W przy-
padku standardowej maszyny z akumula-
torem hydraulicznym jest to tylko około 
300 mm/s, które nie są wystarczające dla 
wielu zastosowań. Również czas cyklu 
suchego Systec SP skrócił się znacznie w 
porównaniu do hydraulicznej wtryskar-
ki o porównywalnej wielkości. Układ 
napędu activeDrive umożliwia wysoką 
oszczędność energii w porównaniu do 
klasycznych napędów hydraulicznych.

Wtryskarka do opakowań Systec SP, tutaj o sile zamykania 2.800 kN.

Aktywna ochrona formy i indywidu-
alnie zoptymalizowane prędkości 

Innymi rozwiązaniami technologicz-
nymi, stanowiącymi standardowe wy-
posażenie maszyny Systec SP są m.in. 
aktywny system ochrony formy activeQ 
oraz funkcja activeAdjust. Wrażliwa na 
zakłócenia aktywna ochrona formy  
activeQ/activeQ+ w najwyższym stopniu 
natychmiast reaguje na każde zakłócenie 
podczas ruchów zamykania i otwierania 
formy. W przypadku zakłóceń czasy  
reakcji są redukowane do minimum 
przez aktywne hamowanie. Dzięki  
activeAdjust użytkownik ma możliwość 
optymalizacji cyklu wtrysku poprzez  
indywidualne dopasowanie regulacji 
wyrzutnika, ruchu zamykania i procesu  
wtrysku, zwiększając produktywność 
maszyny Systec SP. Moduł ten dba 
jednocześnie o spokojne i harmoniczne 
ruchy w każdym trybie pracy wtryskarki. 
Platformą sterowania dla komfortowego 
ustawiania, kontroli i dokumentowania 
wszystkich istotnych parametrów  
procesowych jest zaawansowane  
sterowanie NC5 wraz z jego intuicyjnie  
obsługiwanym i zorientowanym na 
użytkownika interfejsem.
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Porównanie wskaźników serii maszyn Systec SP i El-Exis SP.

Dynamiczna maszyna Systec SP pozy-
cjonowana jest ze swoją wydajnością 
pomiędzy standardową maszyną 
hydrauliczną Systec a szybkobieżną 
wtryskarką o najwyższej wydajności  
El-Exis SP.

Stosunek drogi płynięcia  
do grubości ścianki do 250:1

Rynkiem docelowym nowej maszyny  
Systec SP jest seryjna produkcja detali  
o stosunku drogi płynięcia do grubości 
ścianki do 250:1. Często dotyczy to 
skrzynek transportowych, pojemników, 
zamknięć i wielu innych produktów z  
czasem cyklu między 4 a 12 s. W tym za-
kresie czasu cyklu we wtrysku opakowań 
ekstremalnie wysoka wydajność hybry-
dowej wtryskarki El-Exis SP nie jest  
konieczna. Wraz z nową serią Systec SP  
Sumitomo (SHI) Demag oferuje obecnie  
atrakcyjny cenowo typoszereg maszyn  
dla produktywnego i jakościowego for-
mowania opakowań. Dostępny w za-
kresie od 1.600 do 4.200 kN siły za-
mykania, stanowi dobry kompromis w 
sytuacji, gdy potrzebne są mniejsze ilości 
produkcyjne z wysokimi wymaganiami 
wydajnościowymi.

El-Exis SP: szybkobieżne maszyny 
o najwyższej wydajności

Dla jeszcze wyższych wymagań wy-
dajnościowych El-Exis SP wyznacza naj-
wyższe standardy dynamiki i prędkości 
wtrysku opakowań: maszyna ta upora  
się z najszybszymi ruchami procesowy-
mi z precyzją i niezawodnością – zarów-
no w procesie produkcji standardowych 
zamknięć, detali cienkościennych i opa-
kowań z minimalną tolerancją, jak 

rów  nież precyzyjnych aplikacji z wysokim 
ciśnieniem wtrysku i w obszarze siły  
zamykania od 1.500 do 7.500 kN. 

Autor
Arnaud Nomblot,  
Key Account Manager Packaging



Plastor S.A. jest jednym z czołowych 
rumuńskich dostawców elementów z 
tworzyw sztucznych dla przemysłu mo - 
toryzacyjnego i elektronicznego. Ponadto  
Plastor wytwarza także produkty koń-
cowe dla branży sportowej i ogrodowej. 
Inną gałęzią działalności przedsiębiorstwa 
jest konstruowanie i produkcja form do 
obróbki tworzyw sztucznych. „Oprócz 
działalności na rumuńskim rynku, Plastor 
pielęgnuje bliskie stosunki handlowe z 
firmami z pozostałych krajów UE, takimi 
jak: Niemcy, Francja, Austria, Wielka  
Brytania i Holandia”, wyjaśnia Dyrek tor  
Zarządzający Dr Inż. Ion Sereş. W ob-
szarze budowy pojazdów Plastor wytwa-
rza przykładowo obudowy dla przednich i 

tylnych lamp, małe elementy wyposażenia 
wewnętrznego, produkty dla komory silni-
ka oraz drobne elementy dla systemów za-
mykania i blokowania. Do tego dochodzą 
rozdmuchowe części z tworzyw sztucz-
nych, np. zbiorniki dla systemów spryskiwa-
czy samochodowych czy przewody dla sys-
temów wentylacyjnych i chłodzących.

Plastor posiada także wieloletnie doświ ad -
czenie w produkcji komponentów dla  
sprzętów AGD. W zakres produktów  
wchodzą pokrętła, uchwyty, obudowy i 
klawiatury. Podczas produkcji tych części 
stosuje się proces wtrysku z gazem.  
Elementy konstrukcyjne marki Plastor 
mo gą być udekorowane w sitodruku, 

tampo druku, poprzez tłoczenie na gorąco 
lub lakierowanie. 

„Szczególnie wymagające jest wytwarza-
nie produktów końcowych w zakresie  
sprzętu sportowego i technik ogrodo-
wych”, wyjaś nia Ion Sereş. „Należą do 
nich przykładowo buty narciarskie Salo-
mon lub Atomic oraz kosiarki do trawy 
Brill lub AL-KO. W tych przypadkach  
oprócz tworzenia produktów, formo-
wania wtryskowego i dekoracji po-
wierzchni, odpowiadamy także za 
montaż, opakowanie oraz dostawę  
produktów.” Plastor został założony w  
1914 roku i zajmował się produkcją szpi-
lek do wło sów i grzebieni z naturalnych 

HISTORIE SUKCESU
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W pełni elektryczna maszyna zwiększa precyzję
Rumuńska firma Plastor S.A. produkuje komponenty mające zastosowanie  
w motoryzacji, elektronice, sporcie i ogrodnictwie

Części składowe butów narciarskich Atomic należą do portfolio produktów marki Plastor.
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materiałów. Już w latach 50. i 60. obrób-
ka tworzyw sztucznych zyskiwała coraz 
większe znaczenie. Poza formowaniem 
wtryskowym Plastor zajmuje się obec-
nie wytłaczaniem i rozdmuchem. W mi-
nionych latach Plastor został zrestruktu-
ryzowany i składa się obecnie z 11 firm 
o podzielonych zakresach obowiązków. 
Spółka matka grupy Plastor S.A. zatrud-
nia około 750 pracowników. 

W roku 1993 rozpoczęła się współpraca 
pomiędzy Plastor a francuskim produ-
centem artykułów sportowych Salomon. 
Produkcja została w tym czasie przenie-
siona z Francji do Rumunii. Dla tej produk-
cji Plastor uruchomił wyprodukowaną 
przez Demag wtryskarkę o sile zamy ka -
nia 4.200 kN. Ze względu na dobre doś-
wi adczenia związane z niezawodnością 
tej maszyny, Plastor postanowił zakupić 
kolejne maszyny wtryskujące Sumitomo 
(SHI) Demag.

W ramach bliskiej współpracy z Chorus  
Engineering srl, rumuńską placówką 
Sumitomo (SHI) Demag, możliwe było 
bezproblemowe wsparcie serwisowe. 
Pierwsze dwie wtryskarki marki Sumitomo  
(SHI) Demag z siłami zamykania o war-
tości 4.200 kN zostały zakupione w 
2003 roku. Plastor dysponuje także 
dziesięcioma hydraulicznymi maszynami 
Sumitomo (SHI) Demag o siłach zamyka-
nia między 1.000 a 4.200 kN, które  
służą do produkcji elementów butów 
narciarskich. „Produkcja wymaga między 
innymi symultanicznych ruchów dla for-
my i rdzeni hydraulicznych”, mówi Ion 
Sereş. „Maszyny spełniają te wymagania 
niezawodnie.” 

Plastor czerpie również korzyści z kom-
pleksowości maszyn. „Jednostki plasty-
fikujące są szeroko wykorzystywane w 
przetwórstwie różnych tworzyw termo-
plastycznych zapewniając przy tym stop 

Dr Inż. Ion Sereş, Dyrektor Zarządzający 
Plastor S.A.

Plastor produkuje części składowe do 
butów narciarskich przy użyciu wtryskarek 
marki Sumitomo (SHI) Demag.



tworzywa o wysokiej jakości. W ten 
sposób osiągamy znakomite rezultaty w 
czasie wtrysku tworzyw przezroczystych 
i barwionych płynnym barwnikiem oraz 
nieprzezroczystych termoplastycznych 
poliuretanów (TPU)”, stwierdza Ion  
Sereş. Dodaje także: „Maszyny wyróż-      
niają się dodatkowo wysoką powtarzal-
nością. Pięciopunktowy podwójny sys-
tem zamykania kolanowego gwarantuje 
bar dzo precyzyjne ruchy formy. Poza tym 
systemy sterowania maszyną NC4 i NC5 
są bardzo łatwe w obsłudze, gdyż para-
metry dokładnej regulacji są odpowiednio 
pogrupowane.” 

W maju 2013 Plastor zakupił maszynę 
Sumitomo (SHI) Demag z serii IntElect  
100-430 – pierwszą w pełni elek try-
czną wtryskarkę. „Powodem inwestycji 
były wymagania jakościowe podczas 
produkcji kompleksowych produktów 
skła  dających się z wielu elementów”, 
wyjaśnia Dyrektor Zarządzający Plas-
tor. „Ważnym argumentem dla zaku-
pu maszyny IntElect było także małe 
zużycie energii”. W pełni elektryczna 
wtryskarka używana jest do formo-
wania wtrysko wego małych wstawia-
nych części z elastomerów termo-
plastycznych (TPE), które następnie 
są przetwarzane na części 2K lub 3K 
w większych formach wtryskowych. 
Chodzi głównie o części dla butów nar-
ciarskich z nieprzezroczy stego TPU. 
W te części formowane wkładane 
są miękkie i elastyczne części z TPE, 
które muszą odpowiadać wysokim 
wymaganiom precyzyjnym. Produk-
cja odbywa się automatycznie lub 
półautomatycznie w formach dwu  
lub czterogniazdowych. Czasy cyklu 
wahają się między 30 a maksymalnie 
50 s. Wtry skarka jest wyposażona we 
wbudowane urządzenie do odsysania  
kurzu i grawimetryczne urządzenie 
dozujące, które może dozować mak-
symalnie cztery różne składniki. 

Elektryczna wtryskarka jest używana 
zarówno do części formowanych, któ-
re dotychczas były produkowane przy 
użyciu maszyny hydraulicznej, jak również 
do szeregu produktów, które Plastor 
produkuje w ramach projektu rozwoju. 

„Już podczas pierwszych zastosowań w 
produkcji seryjnej stwierdziliśmy, że ruchy 
maszyny IntElect są przeprowadzane z 
wysoką precyzją i prędkością”, mówi Ion 
Sereş. „Kolejną zaletą jest niski poziom 
hałasu urządzenia. Korzystamy również z 
różnorodnych możliwości dostrajania  
parametrów, na przykład: przy otwiera-
niu, zamykaniu i odpowietrzaniu formy

lub przy ruchach wyrzutnika.” W dalszej  
perspektywie Plastor założył sobie  
poszerzenie wiedzy w zakresach 
działalności firmy oraz zwiększenie 
kompleksowości produktów. W związku 
z tym, udział maszyn wtryskowych z 
hybrydowymi i w pełni elektrycznymi 
systemami napędowymi w przyszłości 
wzrośnie. 

Od 2003 roku Plastor S.A. zakupił dziesięć wtryskarek Chorus Engineering.

W pełni elektryczna wtryskarka IntElect przekonała do siebie Plastor wysoką precyzją, 
prędkością i niskim poziomem hałasu.
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Szybkie i efektywne korzystanie z zasobów
Specjalista w dziedzinie opakowań Franz Henke ulepsza zdolność produkcji przy  
użyciu wtryskarek hybrydowych

Wydajność w firmie Franz Henke GmbH  
& Co. KG z siedzibą w Lohne ma duże  
znaczenie, szczególnie od czasu zeszło-
rocznej reorganizacji obróbki tworzyw 
sztucznych, przy czym wydajność pro-
dukcji i zasobów są przy tym tak samo 
ważne. Jest to także powód, dla którego 
przedsiębiorstwo zainwestowało od tego 
czasu w 25 nowych wtryskarek Sumitomo  
(SHI) Demag.

Franz Henke nie poprzestaje na małych 
ilościach: 1,3 miliarda części opuściło w 
zeszłym roku zakład w Lohne, głównie 
opakowania artykułów spożywczych. 
Przedsiębiorstwo z Oldenburger Münster-
land wytwarza przykładowo pojem niki 
do lodów, miski do sałatek, puszki na  
cukier puder i pucharki deserowe. Więk-
szość z nich powstaje z technologią ety-
kietowania w formie (IML). Standardowy 
asortyment pokrywa kompletne zapo-
trzebowanie na wieczka do zamykania 
i zabezpieczania kartonowych puszek 
i puszek z białej blachy. Automatyczne 
zastosowanie kartonów, folii oraz snap-
capsów z gwarancją oryginalności dzięki 

ochronie wzorów użytkowych dopełniają 
asortyment opakowań dla branży artyku ł-
ów spożywczych. 

Obróbka tworzyw sztucznych opiera się  
ponadto na dwóch kolejnych filarach:  
W zakresie działalności Lonacap pow-
stają elementy i zatyczki ochronne,  
tuleje i nakrętki dla działu technicznego 
– krótko mówiąc: elementy ochronne 
dla wszystkiego, co musi być chronio-
ne przed brudem, zanieczyszczeniem 
lub uszkodzeniem. W zakres działalności 
Topfit wchodzi produkcja wyrobów 
dla ogrodnictwa: doniczki, belki, tace i 
wiszące donice. „Dzięki tym trzem ob-
szarom działalności mogliśmy w ciągu 
całego roku zaobserwować stałe wy-
korzystanie naszej produkcji. Faktem  
jest, że w przypadku wielu części jak 
na przykład dla ogrodnictwa oraz 
oczywiście kontenerów na lód, chodzi  
szczególnie o produkty sezonowe”, 
mówi dyrektor zarządzający Jürgen  
Henke. „Ten mix jest dla nas ważny, 
abyśmy mogli efektywnie korzystać z 
naszego parku maszyn.”

Strategiczna reorientacja

Wydajność jest ważnym tematem dla 
przedsiębiorstwa, przede wszystkim od 
czasu tak zwanej Agendy 2012, dzięki 
której przed kilkoma laty została zainicjo-
wana reorganizacja. „Zadaliśmy sobie 
wtedy pytanie: Gdzie chcemy się znaleźć 
w przyszłości? Jakie produkty chcemy 
produkować? Jakie inwestycje są ważne 
dla osiągnięcia zamierzonych celów?”, 
przypomina sobie Henke. Szersza dywer-
syfikacja w zakresie opakowań była rezul-
tatem Agendy 2012, kolejnej certyfikacji 
według standardu BRC/IoP, który reguluje 
wymagania dotyczące produkcji opakowań 
dla artykułów spożywczych i materiałów 
opakowaniowych. Chodzi o wymagania 
na rzecz ogólnego zarzą dzania jakością 
(dokumentacja, audyty wewnętrzne, 
identyfikowalność), dla higieny pracy  
maszyny i otoczenia, dla personelu oraz  
w celu uniknięcia za nie czyszczeń. 

Do tego doszło częściowe odnowienie 
parku maszynowego wtryskarek jako 
część całkowitej sumy inwestycyjnej w 
wysokości 8 milionów euro. „Potrzebu-
jemy wtryskarek, przy pomocy których 
będziemy mogli elastycznie obsługiwać 
wszystkie trzy zakresy działalności, w 
zależności od stanu zamówień i sezo nu”,  
wyjaśnia Henke. „Oznacza to, że szyb     -
kość czasów cyklu dla sektora opakowań 
musi wynosić poniżej 6 s. Z drugiej stro-
ny muszą być one zaprojektowane dla 
przyszłych potrzeb naszych klientów 
tak, abyśmy mogli produkować zarów-
no nowe produkty, jak również w ra-
zie potrzeby zwiększyć ilość produkcji 
dzięki formom z większą liczbą gniazd. 
W związku z tym, nasze maszyny muszą 
być zaprojektowane dla potrzeb jutra.” 

Łącznie 26 nowych maszyn marki  
Sumitomo (SHI) Demag w dwa lata 

W 2008 roku Franz Henke kupił pierwszą 

Przykład wydajności zasobów z zakresu działań Topfit: wtrysk doniczek ogrodniczych z 
utylizowanych odpadów z tworzyw sztucznych, które zostały wytworzone w produkcji 
opakowań i elementów ochronnych.
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maszynę Sumitomo (SHI) Demag, a mi-
anowicie hybrydową El-Exis S 550. Jako 
że przedsiębiorstwo miało z nią dobre 
doświadczenia, po reorganizacji zamó-
wiło 15 kolejnych maszyn niemiecko-
japońskiego producenta. 

„Sumitomo (SHI) Demag jest właściwym 
partnerem dla naszych potrzeb” mówi 
Henke. „Wydajność maszyn jak również 
stosunek ich cen do usług bardzo nam  
odpowiada. Serwis jest również bardzo  
dobry. W razie potrzeby technicy serwi-
sowi szybko do nas docierają i bardzo  
dobrze doradzają również pod kątem 
nowych potrzeb.” Obecnie Franz Henke  
dysponuje łącznie 84 wtryskarkami, 26 z 
nich pochodzi z Sumitomo (SHI) Demag.  
Oprócz hydraulicznej maszyny Systec o  
sile zamykania 600 kN chodzi bez wyją   t-
ku o szybkobieżne, hybrydowe wtryskar-
ki El-Exis SP o siłach zamykania pomiędzy 
1.500 a 5.800 kN, które predysponowa-
ne są dla branży opakowań. W samym 
tylko 2013 roku doszło 25 nowych ma-
szyn. Po części są one wyposażone w op-
cje specjalne dla etykietowania w formie. 
Należy do nich m.in. niezbędne złącze do 
połączenia urządzenia do pracy maszyny 

przy otwartych drzwiach ochronnych po  
przeciwnej stronie operatora. Specjalny  
program uruchamiania produkcji ety  kie  t o   -
wania w formie umożliwia urucho mienie 
urządzenia bez etykiety. Uwz ględnione są 
także wszystkie funkcje bezpieczeństwa 
dla pracy etykietowania w formie jak 
na przykład bezpieczny sygnał zezwo-
lenia na pracę robota. Również zawory 
powietrza dają się aktywować poprzez 
automatyzację etykietowania w formie.

Mniej maszyn,  
za to wyższa wydajność

„Dzięki nowym wtryskarkom marki  
Sumitomo (SHI) Demag mogliśmy w os-
tatnich trzech latach znacznie zmniejszyć 
zużycie energii w cyklu produkcyjnym. 
Był to istotny krok do certyfikacji syste-
mu zarządzania energią według EN ISO 
50001, którą uzyskaliśmy w 2012 roku”, 
dalej Henke. Zapotrzebowanie maszyn 
dotyczące zasilania spadło łącznie o 600 
kW i przy zwiększonej wydajności wyno-
si dzisiaj 1.500 kW. 

„Dzięki nowej maszynie szybkobieżnej 
osiągnęliśmy wyższą wydajność w 

procesie produkcji. To spłaca się w wie-
lu nowych projektach”, twierdzi Henke. 
Przykładowo należy do nich produkcja 
pokrywek opakowań dla dużego, obec-
nego na całym świecie producenta po-
karmu dla niemowląt, która odbywa się 
na maszynie El-Exis SP 350-3000.

Różne warianty pokrywek dla branży artykułów spożywczych należą do standardowego programu firmy Franz Henke. Także pokry-
wki dla żywności dla niemowląt produkowane są w Lohne – muszą one spełniać szczególnie wysokie wymagania, zwłaszcza pod 
kątem higieny, ponieważ pokrywka może stykać się z jedzeniem.

Pucharki deserowe są również typowymi 
produktami wytwarzanymi przez Franz 
Henke.
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Przy użyciu maszyny El-Exis SP 350-3000 wytwarzane są 
wieczka z 24-krotnej formy.

Przed największą maszyną marki Sumitomo (SHI) Demag, 
która znajduje się w zakładzie Franz Henke: (od lewej)  
Andreas Herbers, Inżynier Sprzedaży Sumitomo (SHI)  
Demag, Kierownik Zakładu Matthias Völker i Kierownik 
Sprzedaży André Bergmann.

Kierownik Zakładu Matthias Völker (po prawej) i pracownik działu produkcji z kolejnym typowym produktem dla Franz Henke: kon-
tener do lodu.
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Franz Henke

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1924 roku przez Franza Henke i początkowo zajmowało się produkcją naturalnych kor-
ków i artykułów z korka dla przemysłu produkcji napojów i farmaceutyków. W 1960 roku firma zajęła się przetwórstwem 
tworzyw sztucznych. Posiada szeroką standardową paletę w swoich trzech kluczowych obszarach biznesowych: opakowa-
niach, Topfit i Lonacap. Indywidualne rozwiązania są opracowywane razem z klientem. Henke, jako partner ds. opakowań, 
realizuje projekty klientów – począwszy od pierwszego pomysłu, następnie poprzez wdrożenie w produkcji narzędzi, aż po 
produkcję lub też wprowadzenie na rynek. Duża ilość patentów i artykułów objętych ochroną wzoru użytkowego udowad-
nia otwarcie na innowacyjność. Oprócz siedziby w Lohne, gdzie umiejscowione są działy administracji, sprzedaży, produk-
cji, narzędziowni oraz badań naukowych i rozwoju, Henke dysponuje odpowiednimi zewnętrznymi siedzibami logistycznymi 
w Lohne. Stu pracowników firmy Henke przyczyniło się w 2012 roku do uzyskania obrotu w wysokości około 25 milionów 
euro, z których 40 procent wygenerowanych było na rynkach zagranicznych. 

www.henke-kunststoffe.de

„Europejscy producenci żywności dla 
dzieci odnotowują obecnie gigantyczne 
wskaźniki wzrostu, szczególnie na  
rynkach azjatyckich. Dzieje się tak, 
ponieważ ludność azjatycka nie ufa  
krajowym producentom po ostatnich  
skandalach. Tamtejsze pokrywki zostały 
sklasyfikowane przez producenta jako 
krytyczne z racji tego, że mogą one 
zetknąć się z jedzeniem dla niemowląt. 
My zyskujemy na tym wzroście i cieszy-
my się, że powierzono nam kolejną 
produkcję”, wyjaśnia Kierownik Sprze-
daży André Bergmann. Dodatkowo 
zostały wprowadzone nowe procesy  
w zakresie zapewniania jakości, a 
zewnętrzne laboratorium przeprowadza 
regularne testy produktów.

Według informacji Kierownika Zakładu 
– Matthiasa Völkera, wtryskarka działa 
bardzo stabilnie i przede wszystkim wy-
dajnie: „Zoptymalizowaliśmy ją pod kątem 
produktu. Dzięki przeróbce formy łącznie 
z chłodzeniem mogliśmy zredukować czas 
cyklu o około 20 procent w porównaniu 
do poprzedniej maszyny.”

Jeśli w przyszłości potrzeba będzie 
większej ilości sztuk, nie stanowi to dla 
Franz Henke żadnego problemu: Völker  
ma już na uwadze formy wielokrotne  
z 48 gniazdami w dwóch lub trzech 
płaszczyznach podziału (formy piętrowe): 
„Pod kątem wydajności taka maszyna  
musi dysponować siłą zamykania o 

wartości 7.000 lub 7.500 kN.” Temat 
wydajności zasobów nie kończy się we 
Franz Henke na redukcji zużycia energii.  
Przetwórca tworzyw sztucznych bada 
od niedawna wykorzystanie tworzyw 
sztucznych wykonanych z biologicz -
nych materiałów – przykładowo na 
podstawie mąki kukurydzianej. „Jest to 
dla nas dziedzina przyszłościowa, która  
pozwala nam wyróżniać się na rynku”, 
mówi Bergmann. Szczególnie wśród 
producentów biologicznych artykułów 
żywnościowych jest zapotrzebowanie na 
takie opakowania. Franz Henke zamówił 

po fazie testów dwie elektryczne ma-
szyny IntElect Sumitomo (SHI) Demag o 
sile zamykania 1.000 kN. Henke: „Dzięki 
temu możemy zmniejszyć zużycie energii 
o kolejne dziesięć procent. Dodatkowo 
zmniej szamy też wszelkie problemy w za-
kresie higieny i czystości. Obecnie nie 
potrzebujemy wprawdzie pomieszcze-
nia typu clean room, jednak nasi klienci 
jak na przykład producenci żywności dla 
niemowląt w coraz większym stopniu 
oczekują od nas produkcji w czystym  
pomieszczeniu. Do tego przystosowane 
są maszyny elektryczne.”

Szybkie spojrzenie na produkcję: Kierownik Zakładu Matthias Völker i jego pracownicy 
zostają poinformowani na wyświetlaczu o stanie produkcji.
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SERWIS

Nowoczesna technologia formowania  
wtryskowego oferuje dzisiaj znacznie  
więcej niż tylko wydajność. Serwis dba  
o to, aby inwestycje w maszyny były  
opłacalne i szybko się zwracały – od 
pierwszego dnia, przez lata i w każdych 
warunkach. Sumitomo (SHI) Demag 
przejmuje za to odpowiedzialność m.in.  
dzięki szerokiej ofercie usług serwisowych  
oraz możliwościom dodat kowego dopo-
sażenia maszyn.

Oszczędzanie energii z dostosowaną 
liczbą obrotów silnika

Efektywność energetyczna istniejących 
wtryskarek staje się coraz bardziej  
istotna dla wielu klientów w świetle 
rosnących cen energii elektrycznej.  
W ramach aktywności związanych z 

Maksymalna dostępność urządzeń i wzrost efektywności

rozwojem zrównoważonym Sumitomo  
(SHI) Demag opracował różnorodne 
rozwiązania doposażenia w celu optyma-
lizacji zainstalowanych maszyn i wzrostu 
wydajności energii. Energooszczędne 
rozwiązanie smartDrive dopasowuje  
automatycznie ilość obrotów silnika  
pompy maszyn hydraulicznych zgodnie z 
wymaganiami procesowymi i redukuje  
je w fazach spoczynku i częściowego 
obciążenia. Powoduje to oszczędność 
energii do 40 %. Dodatkowe koce izo-
lacyjne układów plastyfikujących zmniej-
szają emisję ciepła i redukują zużycie 
energii. Różnorodne programowe 
wyposażenie dodatkowe, jak przed-
wczesne zakończenie podgrzewania  
oleju, ogrzewanie cylindra ze zredu- 
 kowanym czasem włączenia lub podgrze-
wanie oleju ograniczoną mocą zwiększają 

wydajność energii i pozwalają uniknąć 
skokowych wzrostów poboru prądu.

Dodatkowe funkcje poprzez 
aktualizację NC4 na NC5 plus

Również najnowsza technologia stero-
wania NC5 plus jest teraz dostępna jako 
nowsza wersja systemu sterowania NC4. 
Dzięki temu zalety nowego centrum 
zarządzania NC5 plus dają się wykorzystać 
podczas spójności procesu, zdalnej kon-
serwacji i skrócenia czasu. Technika złącza 
USB pozwala na zabezpieczenie danych 
formy także w maszynach pochodzących 
ze starszych serii produkcyjnych. Nowa 
oferta cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród operatorów starszych maszyn  
już podczas K 2013. Pierwsze zlecenia mo-
dernizacyjne dotyczące aktualizacji miały 
miejsce tuż po zakończeniu targów. Mo-
dernizacja sterowania w Sumitomo (SHI) 
Demag ma długą tradycję. Już kilka lat 
temu pierwsi klienci decydowali się na 
modernizację systemów sterowania maszyn  
Ergotech z wersji NCIII na NC4.

Doposażenie maszyn NC4 w moduł  
CompactFlash zastępuje przestarzałe 
stacje dysków. Zaprojektowane do 
trwałego użytku karty CompactFlash dają 
się edytować na każdym komputerze i 
pozwalają na zapisanie danych kilkoma 
kliknięciami.

Istniejące dyskietki z danymi form są 
szybko przetwarzane dzięki programo-
wi konwertującemu i przeniesione na 
CompactFlash. Na karcie CompactFlash 
można przechować do 100 tradycyjnych 
dysków katalogowych formy. 

Nowe przewody hydrauliczne dla zwiększenia bezpieczeństwa 

Hydrauliczne przewody przy normalnym obciążeniu powinny być wymieniane  
co sześć lat. Zaleca tak przykładowo zrzeszenie zawodowe w Niemczech.  
Sumitomo (SHI) Demag jako doświadczony producent zapewnia wymianę  
przewodów w maszynach na nowe o tej samej oryginalnej jakości. Nasz serwis 
udziela wsparcia użytkownikom maszyn we wszystkich zalecanych i indywidual-
nych działaniach konserwacyjnych.

bez smartDrive przy użyciu smartDrive
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Praktyczny przykład na maszynie Ergotech 800 o mocy napędowej110 kW, czasie cyklu  
55 s i potencjale oszczędności silnika napędu pompy w wysokości 13,4 kW (= 37 %).
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Sumitomo (SHI) Demag na targach w 2014 roku

IKV-Kolloquium 
› Aachen,  
 Niemcy 
› 19.-20.03.2014

fitforJOB 
› Augsburg,  
 Niemcy 
› 29.03.2014

Technologietag 
› Lemgo, Niemcy 
› 10.04.2014

Chinaplas 
› Shanghai, Chiny 
› 23.-26.04.2014

Plastics Closure  
Innovations 2014 
› Berlin, Niemcy 
› 28.-30.04.2014

MoldPlas 
› Batalha, Portugalia 
› 07.-10.05.2014

Brasilplast 
› Sao Paulo, Brazylia 
› 09.-13.05.2014 

Schweizerisches 
Kunststoff-Symp. 
› Aarau, Szwajcaria 
› 14.05.2014

Peter Kesterke  
Technologietag 
› Hohenwehestedt,  
 Niemcy 
› 22.05.2014 

Plastpol 
› Kielce,  
 Polska 
› 27.-30.05.2014

Engelskirchener-
Kunststoff- 
Technologie-Tag 
› Lohmar,  
 Niemcy 
› 06.06.2014

FIP 
› Lyon, Francja 
› 17.-20.06.2014 

Interplas 
› Birmingham,  
 Wielka Brytania 
› 30.09.-02.10.2014

Fakuma 
› Friedrichshafen,  
 Niemcy 
› 14.-18.10.2014

IPF 
› Tokyo, Japonia 
› 28.10.-01.11.2014 

Emballage 
› Paris, Francja 
› 17.-20.11.2014

Plastimagen 
› Mexiko City, Meksyk 
› 18.-21.11.2014

Plast Eurasia Istanbul 
› Istanbul, Turcja 
› 04.-07.12.2014

Zastrzega się 
możliwość zmian

Sumitomo (SHI) Demag i jej chińska 
spółka-córka Demag Plastics Machinery  
(Ningbo) Co. zaprezentują dwa gniazda  
produkcyjne dla branży opakowań i 
przemysłu medycznego na stoisku E3J01 
w hali E3 podczas targów Chinaplas, któ-
re odbędą się w terminie od 23. do 26. 
kwietnia 2014 roku w Szanghaju.

Hybrydowy typoszereg maszyn El-Exis SP 
w zakresie siły zamykania 1.500 - 7.500 
kN wyznaczył standardy dynamicznego  
i powtarzalnego formowania wtrysko-
wego opakowań. Maszyna ta upora się  
z najkrótszymi ruchami i wtryskiem z  
wysoką precyzją i niezawodnością –  
zarówno w procesie produkcji standard-
 owych zamknięć, opakowań cienkościen-
nych jak i detali z minimalną tolerancją. 
Zapewnione są przy tym najwyższe 
ciśnienia i prędkości wtrysku. Możliwości 
maszyny zaprezentowane zostaną w cza-
sie produkcji lekkich, 1.2 gramowych  
(śr. 28 mm) z zastrzeżeniem oryginalności 
nakrętek z PE-HD, które są przeznaczone 
dla wód mineralnych. Produkcja ta odby-
wa się na maszynie El-Exis SP 420-3000 
(siła zamykania 4.200 kN) z 96-krotną 
formą gorącokanałową. Ślimak barierowy  
ze stosunkiem długości do średnicy 25:1  

zapewnia niezbędne dozowanie z wy-
starczającą rezerwą a specjalny zawór 
zwrotny gwarantuje bezpieczeństwo 
procesu i wysoką powtarzalność. Dzięki 
hybrydowej technologii napędu, ruchom 
wszystkich osi zoptymalizowanych za 
pomocą activeAdjust i poprzez udosko-
nalone sterowanie maszyny NC5 plus, 
aplikacja ta już podczas swojej premiery 
na K 2013 osiągnęła czas cyklu rzędu 2 s. 
Program został od tego czasy dodatkowo 
ulepszony a podczas Chinaplas maszyna 
ma osiągnąć dodatkowe skrócenie czasu 
cyklu o 10 %.

Systec 120-200 C wytwarza zębatki 
dla branży medycznej

Na stoisku targowym Demag Plastics  
Machinery hydrauliczna maszyna Systec  
120-200 C o sile zamykania 1.000 kN 
wytwarzać będzie zębatki z POM. 
16-krotna forma gorącokanałowa szwaj-
carskiej firmy KEBO AG przy 12-sekund-
owym czasie cyklu wymaga od Systec C 
wysokiej mocy i precyzji. Szeroka gama 
wyposażenia maszyny w opcje dodat-
kowe zapewnia zmniejszenie specyficz-
nego zużycia energii tego eksponatu: 
serwonapęd pompy gwarantuje wysoką 

moc przy niskim użyciu energii. Robot li-
niowy Success 11 marki Sepro Robotique 
wyjmuje detale z formy, a system marki  
Avalon Vision Solutions gwarantuje 100 %  
kontroli jakości.

W pełni regulowana, hydrauliczna uni-
wersalna wtryskarka Systec C dostępna 
jest w 12 wielkościach w zakresie siły 
zamykania od 500 do 10.000 kN, przy 
czym do 1.200 kN z w pełni hydrauli-
cznym układem zamykania, a od 1.300 
z układem zamykania kolanowego. Dla 
każdej siły zamykania w ofercie dostępne 
są cztery wielkości jednostek wytrysko-
wych. 

Nowe rekordy nakrętek podczas Chinaplas

Energooszczędna, hydrauliczna wtryskarka 
Systec C produkcji Demag Plastics Machi-
nery (Ningbo) – tutaj Systec 120-200 C.

TARGI I WYDARZENIA
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TARGI I WYDARZENIA

„Think green – act blue!”
Prezentacja długofalowego kierunku firmy Sumitomo (SHI) Demag podczas K 2013

Podwojeniem liczby odwiedzających w 
porównaniu do targów z 2010 roku i 
wiel kim popytem na technologię napędu 
elektrycznego zakończyły się dla Sumitomo  
(SHI) Demag ośmiodniowe, wiodące  
na świecie targi K 2013, które w paź-
dzier niku odbyły się w Düsseldorfie.
„Think green – act blue!” – tak brzmiało 
nasze główne motto, gdzie „blue” stało  
się symbolem proekologicznej samo-
świadomości firmy.

Sumitomo (SHI) Demag zaprezentowa   ło 
na K 2013 w Düsseldorfie łącznie  
10 maszyn z całej gamy produktów, z  
czego 7 eksponatów na swoim stoisku.  
Najważniejszą nowością była maszyna 
Systec SP (patrz artykuł na str. 4) do pro-
dukcji opakowań i elementów technicz-
nych o zwiększonej prędkości wtrysku. 
Produkcja jednolitrowych wiader na 

www.sumitomo-shi-demag.eu/m/2644?&L=1 

Zeskanuj zamieszczony 
obok kod QR przy pomocy 
smart phona i ciesz się 
aplikacjami video.

nowej Systec SP 280 z systemem dozo-
wania i zmiany barwnika płynnego active 
ColourChange dla maksymalnie pięciu 
różnych farb, dozowanych do 1 %. Auto-
matyczne włączanie i wyłączanie dozo-
wania farby jest elementem sterowania 
maszyny NC5 plus. 
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El-Exis SP 420-2500 o sile zamykania 4.200 
kN potwierdza swoje możliwości w pro-
dukcji lekkich, 1.2 gramowych (śr. 28 mm) 
z zastrzeżeniem oryginalności nakrętek 
z PE-HD, które są przeznaczone dla wód 
mineralnych. Produkcja ta odbywa się na 

w 96-krotnej formie gorącokanałowej. 
Ślimak barierowy ze stosunkiem długości 
do średnicy 25:1 zapewnia niezbędne dozo-
wanie z wystarczającą rezerwą a specjalny 
zawór zwrotny gwarantuje bezpieczeństwo 
procesu i wysoką powtarzalność. Dzięki 

hybrydowej technologii napędu, ruchom 
wszystkich osi zoptymalizowanych za 
pomocą activeAdjust i poprzez udoskonalo-
ne sterowanie maszyny NC5 plus, aplikacja 
ta już podczas swojej premiery na K 2013 
osiągnęła czas cyklu rzędu 2 s. 

Zwarte gniazdo produkcyjne z maszyną 
Systec 210 łączące ze sobą technologię 
etykietowania w formie IML z techniką 
zdobienia IMD. W technologii tej powstaje 
wielodotykowy wyświetlacz. Bezpośrednio 
w procesie formowania wtryskowego 
ramka pięciocalowego wyświetlacza jest 
deko rowana zdobieniem w technologii 
IMD na ruchomej części formy. 

Dzięki funkcji activeFlowBalance zbalanso-
wane zostają ciśnienia w gniazdach formy 
familijnej dla każdej (górnej i dolnej) części 
obudowy, jak również dla dwóch znacznie 
mniejszych elementów, którymi są przy-
ciski sterujące kluczyka. Przy użyciu maszy-
ny IntElect 100-340 o sile zamykania 1.000 
kN w czasie cyklu 30 s powstał kompletny  
zestaw części z poliwęglanu i tworzywa 
ABS (PC/ABS) stanowiący obudowę klu-
czyka. Na stoisku targowym zostało obra-
zowo przedstawione, jak włączenie funkcji 
activeFlowBalance oddziałuje pozytywnie 
na kształt i jakość elementów kluczyka w 
każdym pojedynczym gnieździe formy 

Ramka radiowa z czarnego poliwęglanu dla 
branży motoryzacyjnej, która stawia wy-
sokie wymagania dotyczące powierzchni 
klasy A i dokładności wymiarowej, produ-
kowana jest przez partnera projektu, firmę 
Stieler. Połączenie zmiennej regulacji tem-
peratury formy („Variotherm”) i technolo-
gii wtrysku z gazem (GAD) dało genialnie 
błyszczącą powierzchnię bez wad optycz-
nych, takich jak linie płynięcia, zapady lub 

cienie. Złożona geometria nie oddziaływała 
na jakość powierzchni a wymiarowe tole-
rancje długości zostały ściśle zachowane  
do +/- 0,05 mm. Energooszczędna maszyna 
IntElect 50-110, jej wysokodynamiczne  
ruchy, precyzja oraz zastosowanie funkcji  
activeFlowBalance i activeLock zaowoco-
wały wydajną produkcją dla tego ciekawe-
go połączenia metod. 

www.sumitomo-shi-demag.eu/m/2647?L=1

Zeskanuj zamieszczony 
obok kod QR przy pomocy 
smart phona i ciesz się 
aplikacjami video.

TARGI I WYDARZENIA
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Nowy robot Multi-Inject dla wielo kom-
ponentowej technologii wtrysku marki 
Sepro Robotique został zaprezento wany 
na dwukomponentowej wtryskarce  
Systec multi 210/610h-200v. W prze-
ciwieństwie do tradycyjnych robotów  
liniowych nowe urządzenie nie wchod-
zi w kolizję z pionową jednostką wtry-
skową maszyny, a oś x robota może 
się do niej przybliżyć. W dwugniazdo-
wej formie obrotowej z dwiema stac-
jami produkowana jest skrobaczka do 

szyb z miękką w dotyku powierzchnią 
chwytową. Robot odbiera etykietę 
dekoracyjną ze stacji podającej i umiesz-
cza ją w pierwszym gnieździe zanim  
jeszcze forma zostanie zamknięta a 
miękki komponent wtryśnięty. 

Partner inicjatywy na rzecz zrównoważonego  
rozwoju VDMA „Blue Competence”

Joschka Fischer (po lewej), były niemiecki  
minister spraw zagranicznych i Thorsten 
Kühmann, Dyrektor Zarządzający VDMA 
– stowarzyszenia niemieckich instytucji 
zajmujących się budową maszyn i urządzeń.

„Niebieski koń”, stworzony w ramach 
inicjatywy zrównoważonego rozwoju 
„Blue Competence” podczas K 2013 w 
centrum Düsseldorfu.

www.sumitomo-shi-demag.eu/m/2645?L=1

Zeskanuj zamieszczony 
obok kod QR przy pomocy 
smart phona i ciesz się 
aplikacjami video.

W ramach rozwiązań „Blue Technolution”  
Sumitomo (SHI) Demag kładzie duży na-
cisk na energooszczędną technikę maszyn.  
Jest to zgodne z celem wszystkich nie-
mieckich podmiotów zajmujących się 
budową maszyn i urządzeń, które w ten 
sposób chcą odpowiedzieć na wyzwania 
zrównoważonego rozwoju. Filarami kam-
panii „Blue Competence” są technologie 
i procesy, które zużywają minimalną ilość 
energii przy maksymalnej wydajności, 
oszczędzają surowce, redukują emisje do 
minimum lub trwale poprawiają warunki 
życia ludzi.

W czasie trwania imprezy targowej sto-
warzyszenie VDMA produkowało w cen-
trum Düsseldorfu dobrze znaną zabawkę 
marki Playmobil – symbolicznego, nie-
bieskiego konia. Była to dobra okazja  
do zaprezentowania poprawy w ob-
szarze efektywności produkcji, ochrony 
zasobów, zużycia energii i recyklingu w 
ciągu ostatnich 20 lat. Obok producenta 
zabawek Playmobil i firmy Sumitomo (SHI) 
Demag partnerami projektu byli także 
trzej inni producenci maszyn.

Jako członek stowarzyszenia Blue Com-
petence, Sumitomo (SHI) Demag oferuje 
opcje doposażenia i optymalizacji maszyn 
używanych. Przykładową realizacje można 
było zobaczyć przy produkcji cugli dla 
„niebieskiego konia”, które wykonywano  
na wtryskarce Ergotech 50/370-200 z 

2004 roku ze sterowaniem NC4. Regulo-
wany prędkością obrotową napęd pom-
py smartDrive zwiększył nie tylko stopień 
efektywności prawie dziesięcioletniej  
maszyny, ale przyczynił się również do 
blisko 40 % oszczędności energii.

Układ smartDrive w inteligentny sposób 
dostosowuje do aktualnej sytuacji w 

przebiegu cyklu liczbę obrotów silnika 
pompy. smartDrive poprawia dodatkowo 
żywotność oleju hydraulicznego, reduku-
je niezbędną moc chłodzenia i obniża po-
ziom hałasu urządzenia. Instalacja układu 
dowodzi, że doposażając starszą maszynę 
możemy zmniejszyć zapotrzebowanie  
na energię zwiększając jednocześnie 
wydajność produkcji.

TARGI I WYDARZENIA
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„Rozwiązania systemowe dla ambitnych celów”
Dyrektor Generalny Dr Tetsuya Okamura wyjaśnia 
strategiczne priorytety produktu

INJECT: Doktorze Okamura, „Think 
green – act blue” – tak brzmiało motto 
Sumitomo (SHI) Demag podczas prezen-
tacji na K 2013. Jaka była Pana moty-
wacja w tym względzie?

Dr Okamura: „Blue” oznacza symboli-
cznie naszą samoświadomość: Wszyst-
kie nasze działania są oparte na pro-
ekologicznym myśleniu, zawsze z 
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 
technologicznych. W ten sposób odno-
simy się do idących z tym w parze global-
nych wpływów na środowisko.

INJECT: Co przekazujecie Państwo po-
przez „Blue Technolution”?

Dr Okamura: „Blue Technolution”  
oznacza rozwiązania systemowe, które 
są właściwe do osiągnięcia tych ambit-
nych celów.

INJECT: Jakie rozwiązania ma Pan na 
myśli?

Dr Okamura: Wydajne, wysokodyna-
miczne i precyzyjne w pełni elektryczne 
oraz hybrydowo napędzane wtryskarki  
zyskują coraz większe znaczenie na rynku.  

Połowa odwiedzających nasze stoisko  
chciała dowiedzieć się o elektrycznej 
technice napędu wtryskarek. Byliśmy na 
to dobrze przygotowani. Nasza spółka-
matka Sumitomo Heavy Industries (SHI) 
zalicza się do wiodących japońskich  
producentów napędów elek trycznych. 
Sama opracowuje i produkuje między  
innymi specjalne silniki High-Torque oraz 
systemy sterowania do za stosowania 
we wtryskarkach. Będziemy dalej roz-
budowywać nasz potencjał w budowie  
maszyn elektrycznych, by dzięki temu 
znacząco zwiększać udział w rynku na 
całym świecie. Obecnie ponad 85 % 
naszych maszyn posiada elektryczną 
koncepcję napędu.

INJECT: Oznacza to dla Państwa  
klientów, …

Dr Okamura: … że stawiamy na roz-
wiązania systemowe dla wtryskowego  
formowania opakowań o najwyższej 
wydajności oraz precyzyjny wtrysk dla 
branży telekomunikacyjnej, motoryzacji  
i technologii medycznej. Jesteśmy na  
to przygotowani dzięki hydraulicznej 
maszynie Systec, która zapewnia  
elastyczność w doborze oraz 

elektrycznej IntElect dla aplikacji techni-
cznych. To samo tyczy się hybrydowej, 
wysokowydajnej wtryskarki El-Exis SP, 
która może produkować 96 nakrętek w 
czasie cyklu około 2 s. 

Dr Tetsuya Okamura, Dyrektor Generalny 
Sumitomo (SHI) Demag

HISTORIE SUKCESU
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Zalety:
•  Prosta w obsłudze funkcja maszyny 

dla wyrównania różnicy ciśnienia w 
gniazdach

•  Znaczna redukcja odpadów (wypływki, 
niedolewy)

•  Mniejsze ryzyko uszkodzenia formy 
dzięki równomiernemu i optymalnemu 
rozkładowi ciśnienia

Nierównomierne i zmienne balansowanie 
ciśnienia w formach wielogniazdowych 
może być z powodzeniem wyrównane 
dzięki funkcji activeFlowBalance. Negaty-
wny efekt wypływek, niedolewów i po-
tencjalnego zagrożenia uszkodzenia for-
my zostaje wyeliminowany.

Funkcja maszyny activeFlowBalance wy-
korzystuje przy przejściu z funkcji wtrys-
ku na docisk ekspansję sprężonego stopu 
tworzywa, przez co gniazda częściowo 
już wypełnione dopełnianie są przez ich 
niższe przeciwciśnienie. Proces balanso-
wania przebiega w sposób naturalny bez 
wydłużenia czasu cyklu.

activeFlowBalance
Balansowanie różnicy ciśnienia dla detali trudnych  
do wypełnienia w formach wielogniazdowych.

TECHNOLOGIA

1  
Program 1:
Wtrysk bez docisku 2  

Program 2:
Wtrysk z dociskiem i zmienionym punktem przełączenia

3  
Program 3:
Wtrysk bez docisku, z activeFlowBalance 4  

Program 4:
Wtrysk z dociskiem, z activeFlowBalance

punkt przełączenia

activeFlowBalance

punkt przełączenia

→           ←
activeFlowBalance

punkt przełączenia

→           ←

punkt przełączenia

pozycja ślimaka
ciśnienie wtrysku

pozycja ślimaka
ciśnienie wtrysku

pozycja ślimaka
ciśnienie wtrysku

pozycja ślimaka
ciśnienie wtrysku



Think green – act blue !

“BlueTechnolution jest częścią naszego DNA. Potwierdza nasze 
zaangażowanie w ochronę środowiska, efektywne wykorzystanie 
źródeł i inteligentne technologie przyszłości.“
Dypl. Inż. Christian Renners, CSO

www.demag.pl


