Inovativno v prihodnost –
BOY-Injectioneering

Stroj za brizganje BOY 125 E

Enostavne možnosti integracije 4 osnega
industrijskega robota

Mera med vodili povečana na 470 mm x
430 mm

Električno gnan odmik/ primik lijaka
za lažje polnjenje in manipulacijo

Enostavna uporaba in velika fleksibilnost sta vrlini, ki ju

• Popolni nadzor

uporabniki novega

BOY 125 E še posebej cenijo.

• Štiri vodilna, dvo-ploščna zapiralna enota
z maks. razmikom plošč 825 mm

Vse komponente, od brizgalne enote do štiri vodilne

• Patentiran pretvornik tlaka z integriranim
funkcijskim ventilom

vrata zapiralne enote so lahka za premikanje in

• Natančno pozicionirana premična plošča preko
prop. ventila in servo drive tehnologije

in učinovito menjavo orodja in zagona proizvodnje.

zapiralne enote, so izredno dostopne. Deljena varovalna
nudijo

razkošen dostop do orodja in izmetača, kar zagotavlja hitro

Razkošje nastavitev v zmogljivem Procan

• Deljena varovalna vrata na zap. enoti

ALPHA
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uporabniškem vmesniku zagotavlja optimalno nastavitev in

• Dobro dostopen izmetač

kontrolo delovanja stroja.
menijev nudi

• Optimalno L/D razmerje polža

Jasna in pregledna struktura

enostavnost nastavljanja in delovanja z

optimalnimi rezultati. Različne aplikacije iz termoplastov,

• Različne brizgalne enote za termoplaste,
duroplaste, LSR in elastomere

elastomerov,

silikonov,duroplastov

in

tehnologija

predelave keramike (PIM) se predelujejo brez težav.

• Navzven zasučna brizgalna enota

Kljub velikemu prostoru za orodje in vsej vgrajeni tehniki

• Robustno ohišje stroja z integriranim
rezervoarjem

ter zmogljivi brizgalni enoti, se novi BOY izkaže z izredno
majhnim potrebnim prostorom za postavitev (manj kot 5.22

• Opcijsko na voljo z varčno proti obrabi -odporno
EconPlast enoto

kvadratnega metra).
Izkaže se z učinkovitostjo in neprimerljivim razmerjem med
zmogljivostmi in ceno. V primerjavi z ostalimi stroji v tem

Stroj BOY 125 E je bil zasnovan z namenom zadostiti
zahtevam po večji moči, zmogljivosti in velikosti. Ob večji
svetli meri med vodili 470 mm in maksimalnemu razmiku
plošč kar 825 mm, novi “top” model BOY ponuja kar za
25 % povečano zapiralno silo na 1,250 kN. kar je tudi
glavna značilnost največjega stroja družine BOY.

razredu se BOY 125 E ponaša z izredno dobrim pretokom
materiala.
Razpoložjiva

opcijska

manipulatorje/robote,
stranskih jeder,

oprema
odvijalne

vključuje
naprave,

kontrolo

za

krmiljenje

kontrolo toplih kanalov in dvo ali več

komponentno brizganje ter povezljivost z ostalo opremo in
omrežjem.
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1

Oblika stroja vas očara z boljšo ergonomičnostjo in
racionalnejšim upravljanjem.

2

Za lažje zapiranje / odpiranje dovoda materiala je lijak
električno pomičen

3

Natančna podpora premična plošče za velika / težka
orodja do 680 kg

4

Optimalna krmilna tehnika z intuitivnim konceptom
upravljanja.

5

5

Robustna konstrukcija stroja z integriranim rezervoarjem
olja.
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Tehnični podatki – standardna verzija1)
Brizgalna enota za predelavo termoplastov
Premer polža
L/D-razmerje
Maks. volumen brizga (teoretičnol)
Maks. teža brizga za PS (teoretično)
Sila brizganja
Brizgalni pretok (teoretično)
Maks. spec. tlak brizganja
Maks. hod polža
Naležna sila brizgalne šobe
Maks. odmik šobe
Navor polža
Število vrtljajev polža
I zvlečna sila polža
Grelna moč (šoba + cilinder)
Prostornina lijaka

SP 420 (Standard)
mm
cm3
g
kN
g/s
bar
mm
kN
mm
Nm
U / min.
kN
W
litre

36
23
162.8
148.1
263
194.4
2584
160
65
243
5002 / 5303
2802 / 2503
53
11250
20

42
20
221.6
201.7
263
264.7
1899
160
65
243
5002 / 5303
2802 / 2503
53
11250
20

48
17
289.5
263.4
263
345.7
1454
160
65
243
5002 / 5303
2802 / 2503
53
11250
20

1250
470 x 430
825
525
300
680
48.5
49.2
130 (150)

1250
470 x 430
825
525
300
680
48.5
49.2
130 (150)
20.4 / 13.5 (42.7 / 30.0)

1250
470 x 430
825
525
300
680
48.5
49.2
130 (150)

Zapiralna enota
Zapiralna sila
Svetla mera med vodili
Maks. razmik plošč
Maks. odpiralni hod (nastavljiv)
Min. vgradna višina orodja
Maks. teža orodja na gibljivi plošči
Odpiralna sila orodja
Sila med zapiranjem orodja
Izmetalni hod (maks.)
Izmetalna sila nabijanje / vlečenje

kN
mm (h x v)
mm
mm
mm
kg
kN
kN
mm
kN

Splošno
Instalirana pogonska moč / skupna moč
Čas suhega cilusa (EUROMAP 6)
Tlak hidravličnega sistema
Prostornina rezervoarja olja

kW
s – mm
bar
litre

22.5 / 33.8 (400 V)
2.5 – 329
192
220

22.5 / 33.8 (400 V)
2.5 – 329
192
220

22.5 / 33.8 (400 V)
2.5 – 329
192
220

Dimenzije in Teža
Dimenzije (DxŠxV) / površina postavitve
Skupna teža neto (brez olja)
Skupna teža bruto (paleta & folija / lessen zaboj)
Transportne dimenzije / Z a b o j ( DxŠxV) pribl.
1) za več brizgalnih enot glej Podatki in oprema

mm / m²
kg
kg
m
2) uporaba hidro motorja s 300 cm³ volumna

3850 x 1357 x 2063 / 5.22
4700
4920 / 5370
3.93 x 1.60 x 2.17 / 4.0 x 1.60 x 2.17
3) uporaba hidro motorja s 348 cm³ volumna
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Servo – Drive

Procan ALPHA ®

Technology

Automation

Multi Component

Servo – Plast

European Plastics and Rubber Machinery

Abhängig von der jeweiligen
Maschinenausstattung ist die aufgeführte Effizienzklasse erreichbar.

The specified efficiency classification is
achievable depending
on the respective machine equipment.

Oprema
Elektronika

Hitro praznenje lijaka (25 / 35 / 55 VV / 35 HV / 2C M / L brez lijaka)

Automatično dodajanje materiala
Regulirana naležna sila brizgalne šobe
Zakasnjen odmik šobe
Servo-električni pogon polža (potrebno ločeno napajanje)
Visoko odporne plastificirne enote proti obrabi
Visoko odporne plastificirne enote proti obrabi Econplast enote
Diferenčno brizganje

Razdelilnik energije s štirimi povezavami, do 5 x 400 V CEE + 3 x 230 V (opcijsko z
izklopom). Standardno napajanje 125 A / 5 x 50 mm²
Ventilacija stikalne omare
Vmesnik za priklop manipulatorja (EUROMAP 67)
Ločeno napajanja (ogrevalni in motorni tokokrog)
Tedenska ura
Dodatni grelni krog
Krmiljenje ščetke
Varovanje izmetalne plošče – konektor za stikalo
Vgrajena regulacija toplih kanalov, 8/16-krat (potrebno ločeno napajanje)
Klimatska naprava za stikalno omaro
Zvočni alarm signal

Zapiralna enota

Hidravlika

Zmanjšana vgadna višina orodja za 50 mm
Podpora premične plošče za zagotavljanje večje natančnosti pri delu z velikimi orodji
Število stopenj hitrosti zapiranja / odpiranja orodja
Nastavljivo število ponovitev zapiranja orodja

Electronsko regulirana nastavljiva črpalka
Servo-motor za pogon črpalke (Servo-pogon)
Predgrevanje olja avtomatično
Termometer olja / regulirano hlajenje olja / prikazovalnik nivoja olja
Sistem za nadzor temp.erature in nivoja olja
Optični prikaz umazanosti oljnega filtra
Proporcionalni ventil zapiralne enote
Proporcionalni ventil s povratno informacijo in regulacijo položaja zapiralne enote

□
■
8/8
■
Tlak hidr. Izmetača, hitrost + hod digitalno nastavljiva, večratna vmesna zaustavitev
■
–
Hidravlični izmetač z omejitvijo hoda 80 mm (za XS = 50 mm)
■
Hidravlični izmetač z omejitvijo hoda 130 mm
●
Hidravlični izmetač z omejitvijo hoda 150 mm in silo 42,7 kN
□
Hidravlično odvijalna naprava, ena ali dve smeri vrtenja z vmesno zaustavitvijo
Hidravlično odvijalna naprava, d ve s m e r i vr t e n j a , proportionalni ventil in pulse generator □
Krmiljenje stranskih jeder preko 4/3 potnega ventila s prosto nastavljivim programom
□
□
Brizgalno prešanje in odzračevanje orodja
■
Hidravlično varovanje zapiranja
□
Mehansko varovanje zapiranja z električnim nadzorom
■
Varovalna vrata z odprtino za robota
Električno odpiranje varovalnih vrat
●
Izmetalni jašek s sortirno loputo
□
Priprava za izpihovanje
Dvigalo za orodje
□
Simultano delovanje izmetača (z dvojno črpalko)
Integrirani pobiralec dolivka (na BOY XXS ne v povezaviEuromap 67)

Želite vedeti več o tem stroju BOY?

Dr. Boy GmbH & Co. KG
Industriegebiet Neustadt / Wied
Neschener Str. 6
53577 Neustadt-Fernthal
Germany
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Razdelilnik hladne vode z elektr. Izklopnim ventilom za orodje

Nadzor temperature na vstopni coni
6- / 8-krožni razdelilnik hladilne vode
Kompletorodja
Paket nadomestnih delov
Oljno polnjenje
Proti-vibracijske nogice
■ standard

● alternativna oprema □ opcijsko

Podatki in oprema

Phone: +49 (0)2683 307-0
Fax: +49 (0)2683 307-4555
E-Mail: info@dr-boy.de
Internet: www.dr-boy.de

– ni na voljo

Competence
brochure

Spritzgiessautomaten

BOY-APP
free of charge at
http://app.dr-boy.de

A 000841

Hidravlično zapiralna šoba z iglo (pneumatsko za XS-LSR)

USB vmesnik za dostop do izmenjave podatkov
Paket vmesnikov: Serijski/Temperirna naprava, USB/tiskalnik in medmrežje
OPC vmesnik
4 prosto programabilni vhodi/izhodi
Števec kosov
Izbiralni števec za izklop stroja
Ozemljena vtičnica 230 V ~ / 10 A (opcijsko z izklopom)
CEE vtičnica 400 V ~ / 16 A (opcijsko z izklopom)
Razdelilnik vtičnic 3 x 400 V ~ / 3 x 230 V ~, (potrebno ločeno napajanje)

SI 01/21

PID regulirane ogrevalne cone za cilinder in šobo (želene in dejanske vrednosti)
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Modification in design and equipment reserved

Brizgalna enota
Navzven zasučna brizgalna enota
Stopenjsko razdeljene vrednosti vrtljajev polža s prehodom preko rampe
Zapora polža pri prenizki temperaturi
Število stopenj nastavitev hitrosti brizganja
Število stopenj nastavitev tlaka brizganja
Začetek naknadnega tlaka odvisno od hidr. Tlaka, hoda in časa
Začetek naknadnega tlaka odvisen od notranjega tlaka v orodju
Število faz naknadnega tlaka
Nazdor proizvodnje pri začetku naknadnega tlaka
Regulacija kompletnega profila brizganja in gnetilnega tlaka
Krmiljenje za brizganje z vrtečim polžem

