Inovativno v prihodnost –
BOY-Injectioneering

Stroj za brizganje

BOY 60 E

Najbolj učinkovita tehnologija s servopogonom črpalke

Produkcijska enota s CE-standardom
varnosti

Enostavne možnosti integracije
4-osnega robota

Rezultat je popolnoma hidravlični stroj za brizganje
plastike, ki se odlikuje po svoji natančnosti, zmogljivosti in

• Servo-pogon črpalke
• Štiri vodilna, prosto nameščena
zapiralna enota z dvema ploščama
• Velike razdalje med vodili in ploščama
• Natančno pozicionirane zapiralne plošče preko
proporcionalnega ventila
• Dobro dostopen izmetač na zadnji strani zapiralne
plošče
• Stransko navzven zasučna brizgalna enota
• Robustno ogrodje strija z vgrajenim rezervoarjem
olja
• Optimalno razmerje polža L/D
• Opcijsko možna dobava z SP 56, SP 69, ali SP
82brizgalno enoto
• Variante polžev za predelavo termoplastov,
duroplastov, LSR, in elastomerov
• Kompaktna izgradnja z majhno površino postavitve
• Opcijsko na voljo tudi s proti obrabi visoko
odporno EconPlast enoto
Privlačen dizajn daje stroju BOY 60 E optično vzvišenost.
Vendar ne samo zunanje, tudi tehnične, stroškovno in
obratovalno usmerjene vrednosti navdušujejo tehnični svet,
kar ni nobeno presenečenje; pri razvoju stroja BOY 60 E so
se namreč stekale posamezne izkušnje, inovativnost in
ideje, ki jih je BOY že desetletja zbiral s tisoči in tisoči
strojev.
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kompaktnem načinu zgradbe. Pri tem BOY 60 E izpolnjuje
najvišje tehnične zahteve. Servo-pogon črpalke zagotavlja
na primer učinkovito, mirno in hkrati zelo energijsko varčno
delovanje.
Patentirani pretvornik tlaka z integrirano funkcijo ventilov
zmanjša porabo energije na minimum in skrbi za zanesljivo
zapiranje med fazama brizganja in ohlajevanja, brez
potrebe po delovanju črpalke za vzdrževanje tlaka.
Izredno kompakten način zgradbe stroja BOY 60 E
bistveno zmanjša površino postavitve glede na ostale
koncepte strojev s principom treh plošč. Zaradi prosto
stoječe zapiralne enote ni potreben dodaten prostor za
transportne naprave ali za prestrezno posodo. Zunanje
naprave za avtomatizacijo procesa ali posebne
nadgradnje, na primer za izrabo čistega prostora, se lahko
z varčevanjem prostora montirajo na BOY 60 E.
Sedem različnih premerov polža, štiri različno velike
brizgalne enote in primernost za številne postopke
brizganja, omogočajo, da je BOY 60 E vsestransko
uporaben multitalent.
Izbirate lahko med različnimi opcijami, kot so krmiljenje
krtačenja in odvijanja, jedrni vleki in integrirane regulacije
toplih kanalov.

1

Oblika stroja vas očara z boljšo ergonomičnostjo in racionalnejšim
upravljanjem

2

Na treh straneh odprti izmetalni jašek omogoča optimalni odvozni
transport brizganih delov

3

Enostavno rokovanje in fleksibilne razširitvene opcije
zaradi prosto stoječe zapiralne enote

4

Optimalna krmilna tehnika z intuitivnim konceptom upravljanja

5

Robustna konstrukcija stroja z integriranim rezervoarjem olja
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1095

2970
Navzven zasučna brizgalna enota olajša
opremljanje in vzdrževalna dela.

Tehnični podatki – standardna verzija1)
Brizgalna enota za procesiranje termoplastov
Premer polža
L/D razmerje
Maks. volumen brizga
Maks. teža brizga
Sila brizganja
Brizgalni pretok
Tlak brizganja
Maks. hod polža
Naležna sila brizgalne šobe
Maks. odmik šobe
Navor polža
Število vrtljajev polža
Izvlečna sila polža
Grelna moč (šoba + cilinder)
Prostornina lijaka

mm
cm3
g
kN
g/s
bar
mm
kN
mm
Nm
U / min.
kN
W
litre

SP 215 (Standard)
28
22.7
76.9
70.0
172
84
2798
125
48
218
2802 / 3503
4102 / 3253
83
7700
20

32
20
100,5
91.4
172
110
2142
125
48
218
2802 / 3503
4102 / 3253
83
7700
20

38
16.7
141.8
129.0
172
155
1519
125
48
218
2802 / 3503
4102 / 3253
83
7700
20

42
15
173.2
157.6
172
189
1244
125
48
218
2802 / 3503
4102 / 3253
83
7700
20

Zapiralna enota
Zapiralna sila
Svetla mera med vodili
Maks. razmik plošč
Maks. odpiralni hod (nastavljiv)
Min. vgradna višina orodja
Max. Teža orodja na premični strani
Odpiralna sila orodja
Zapiralna sila orodja
Izmetalni hod (maks.)
Izmetalna sila nabijanje / vlečenje

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

600
600
360 x 335
360 x 335
650
650
400
400
250
250
400
400
38
38
24.4
24.4
80 (130) (150)
20.4 / 13.5 (20.4 / 13.5) (42.7 / 30)

kW
s – mm
bar
litre

11 / 18.7 (400 V)
1.9 – 252
195
200

600
600
360 x 335
360 x 335
650
650
400
400
250
250
400
400
38
38
24.4
24.4
80 (130) (150)
20.4 / 13.5 (20.4 / 13.5) (42.7 / 30)

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

11 / 18.7 (400 V)
1.9 – 252
195
200

11 / 18.7 (400 V)
1.9 – 252
195
200

11 / 18.7 (400 V)
1.9 – 252
195
200

Dimenzije in Teže
Dimenzije (DxŠxV) / Površina postavitve
Skupna teža neto (brez olja)
Skupna teža bruto (brez olja)
.Dimenzije zaboja (DxŠxV) pribl.

mm / m²
kg
kg
m

2970 x 1095 x 2020 / 3.25
2250
2350 / 2650
3.43 x 1.15 x 2.05 / 3.45 x 1.15 x 2,1
1) za več brizgalnih enot glej Podatki in Oprema

2) volumen brizga 162 cm³

3) volumen brizga 204 cm³
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EconPlast

Z
X
European Plastics and Rubber Machinery

Procan ALPHA ®

Technology

Automation

Abhängig von der jeweiligen
Maschinenausstattung ist die aufgeführte Effizienzklasse erreichbar.

Multi Component

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

Oprema
Elektronika

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
Nadzor proizvodnje pri začetku naknadnega tlaka
Regulacija kompletnega profila brizganja in gnetilnega tlaka
Krmiljenje za brizganje z vrtečim polžem
PID regulirane ogrevalne cone za cilinder in šobo (želene in dejanske vrednosti)
Hidravlično zapiralna šoba z iglo (pnevmatsko za XS-LSR)
Hitro praznjenje lijaka (25 VV / 35 VV / 55 VV brez lijaka)
Avtomatično 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

■
■
■
8
2
■
□
8
■
■
■
5
○
■
□
■
■
○
○
○
–

■
□
□
□
■
■
■(□)
– (–)
□
□
■
□
○
■
□
□
□
□
□
□

Hidravlika

Zmanjšana vgradna višina orodja za 50mm
Podpora premičnih plošč za zagotavljanje večje natančnosti pri delu z velikimi orodji
Število stopenj zapiralne hitrosti
Število stopenj odpiralne hitrosti
Tlak hidr. izmetača, hitrost + hod digitalno nastavljiva, večkratna vmesna zaustavitev
Hidr. izmetač z omejitvijo hoda 80mm
Hidr. izmetač z omejitvijo hoda na 130 mm
Hidr. izmetač z omejitvijo hoda 150 mm in silo 42,7 kN
Hidr. odvijalna naprava, 1 smer vrtenja z vmesno zaustavitvijo
Hidr. odvijalna naprava, 2 smeri vrtenja z vmesno zaustavitvijo in števcem
Krmiljenje stranskih jeder preko 4/3 potnega ventila s prosto nastavljivim programom
Brizgalno prešanje in odzračevanje orodja
Brizgalno prešanje in odzračevanje orodja (s kontrolo odzračevanja)
Hidravlično varovanje zapiranja
Mehansko varovanje zapiranja z električnim nadzorom
Varovalna vrata z odprtino za robota
Pnevmatično / električno odpiranje varovalnih vrta
Izmetalni jašek s sortirno loputo
Priprava za izpihovanje
Dvigalo za orodje
Simultano delovanje izmetača (z dvojno črpalko)
Integrirani pobiralec dolivka (sprue picker)

Želite vedeti več o tem BOY stroju?
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Elektronsko regulirana nastavljiva črpalka
Servo-motor za pogon črpalke (Servo-pogon)
Predgrevanje olja, avtomatično
Termometer olja/regulirano hlajenje olja/prikazovalnik nivoja olja
Sistem za nadzor temperature in nivoja olja
Optični prikaz umazanosti oljnega filtra
Proporcionalni ventil zapiralne enote
Proporcionalni ventil s povratno informacijo in regulacijo položaja zapiralne enote

Splošno
Razdelilnik hladne vode z elektr. izklopnim ventilom za orodje in za vstopno cono
Nadzor temperature na vstopni coni
6- / 8- krožni razdelilnik hladilne vode
Komplet orodja
Paket nadomestnih delov
Oljno polnjenje
Proti-vibracijske nogice

■ standard

○ alternativna oprema

Podatki in Oprema

Dr. Boy GmbH & Co. KG
Industriegebiet Neustadt /
Wied
Neschener Str. 6
53577 Neustadt-Fernthal
Germany

–
■
■
■
■
–
–
■

Phone: +49 (0)2683 307-0
Fax: +49 (0)2683 32771
E-Mail: info@dr-boy.de
Internet: www.dr-boy.de

□ opcijsko

– ni na voljo

Competence
brochure

Spritzgiessautomaten

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

○
□
○
□
□
□
■

SI 01/21

Zapiralna enota

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 / intervalni signal
Izbiralni števec za izklop stroja
Ozemljena vtičnica 230 V ~ / 10 A, z izklopom
CEE vtičnica 400 V ~ / 16 A, z izklopom
Razdelilnik vtičnic 3 x 400 V ~ / 3 x 230 V ~ (potrebno ločeno napajanje)
Razdelilnik energije s štirimi povezavami do 5 x 400 V CEE + 3 x 230 V (vtičnice so
lahko izključene). Standardno napajanje 125 A / 5 x 50 mm²
Ventilacija stikalne omare
Vmesnik za priklop manipulatorja (EUROMAP 67)
Ločeno napajanje (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
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Brizgalna enota

Modification in design and equipment reserved

Servo–Drive

