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Za varno uporabo stroja temeljito preberite priložen uporabniški 
priročnik, zlasti razdelke o delovanju in vzdrževanju stroja ter upoštevajte 
vsa varnostna navodila navedena v priročniku

20.3.10.R2.○ Natisnjeno v Sloveniji

Previdnostni ukrepi

①Slike v katalogu vključujejo tudi neobvezne, dodatne naprave. 
②Zaradi izboljšanja izdelka se lahko videz in specifikacije le-tega spremenijo brez predhodnega obvestila
③Če za te izdelke in tehnologijo (vključno s programi) veljajo japonski zakoni o nadzoru izvoza, vključno z japonskim 

zakonom o deviznem in zunajtrgovinskem poslovanju, morate za Izdelke in tehnologije pridobiti izvozvno dovoljenje 
japonske vlade, kadar se le-ti izvažajo iz Japonske

④Nekatere slike in podobe na krmilnem zaslonu se prekrivajo

URL http://www.toyo-mm.co.jp/

Izdelki so proizvedeni v tovarni s certifikatom standarda iSO-14001

JQA-1825

ISO 9001

Čezmorski oddelek
523-1 Fukusato, Futami-cho, Akashi City, Hyogo 674-0091 Japonska
(Tel) +81-78-943-7474 (Faks) +81-78-943-7222
Hong Kong / Kitajska
O�ce No. 7, 12th Floor, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, Shatin, New Territories, Hong Kong, Kitajska
(Tel) +852-2591-0512 (Faks) +852-2591-9022
Šanghaj / Kitajska
1903, Xiandai Plaza No.369, Xianxia Road, Šanghaj Kitajska 
(Tel) +86-21-6192-1000 (Faks) +86-21-6192-1006
Peking / Kitajska
Unit 14E1, Block A, CITIC Building, No.19 Jianguomenwai Street,
Chaoyang District, Peking, Kitajska 
(Tel) +86-10-8595-2240 (Faks) +86-10-8580-4378
Changshu / Kitajska
Unit 1, No.56, Xiangjiang Road, Economic Zone, Changshu, Provinca Jiangsu, Kitajska 
(Tel) +86-512-5288-9300 (Faks) ＋86-512-5266-2500
Guandžov / Kitajska
Room 612-613, Tianhe Commercial Building, Linhe Rd., Tianhe, Guandžov, Kitajska
(Tel) +86-20-3888-0271 (Faks) +86-20-3888-0272
Changshu / Kitajska
11-3 Zhongxin Building, No.1 Jianxin South Road, Jiangbei District, Chongqing City, Kitajska
(Tel)  +86-23-6707-4207 (Faks) +86-23-6707-4226
Šenžen / Kitajska
No.206A, Block3, Zhuoyuemeilinzhongxinguangchang(beiqu), Zhongkang Rd, Futian, Šenžen, Kitajska
(Tel) +86-755-8270-3726 (Faks) +86-755-8270-3279
Tajpej / Tajvan 
5F-2, No. 88, Section 2, Chung Hsiao East Road, Tajpej
(Tel) +886-2-2393-0272 (Faks) +886-2-2393-0273
Tovarna Changshu / Kitajska
No.56, Xiangjiang Road, Economic Zone, Changshu, Provicna Jiangsu, Kitajska 
(Tel) +86-512-5235-8688 (Faks) ＋86-512-5235-8509 
Kuala Lumpur / Malazija
E-G-49, Jalan Pju 1/45, Aman Suria Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malazija
(Tel) +60-37880-5921 (Faks) +60-37880-5922

Johor Bahru / Malazija
My Cloud Lab, 90-01, Jalan Molek 2/2, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor, Malazija
(Tel) +60-7-267-0128 (Faks) +60-7-267-0129
Jakarta / Indonezija
Ruko Graha Mas Pemuda Blok AA-1, 3rd �oor Jl. Pemuda, Rawamangun Jakarta Timur 13220 ,Indonezija
(Tel) +62-21-47860235 (Faks) +62-21-47860315
Bangkok / Tajska
662/17 Rama 3 Road Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120, Tajska
(Tel) +66-2-358-0101 (Faks) +66-2-358-0106
Hanoi / Vietnam
Room 301C DMC TOWER 535 Kim Ma, Ba Dinh Dist., Hanoi, Viet Nam
(Tel) +84-24-3512-1082  (Faks) +84-24-3512-1084
Ho Ši Minh / Vietnam
L14-08B, 14Floor, VINCOM TOWER, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Ši MinhCity, Vietnam
(Tel) +84-28-6288-5099    (Faks) +84-28-6268-8188
Gurgaon / Indija
Avanta Business Centre 627, 6th Floor, Tower A, Park Centra Building, Sector 30, Gurgaon, Haryana, 122018, Indija
(Tel) +91-124-389-8023 (Faks) +91-124-389-8650

○Toyo Machinery & Metal Co., Ltd., 2018   Vse pravice pridržane.
Nobenega dela tega kataloga ni dovoljeno podvajati brez pisnega dovoljenja družbe TOYO.
c

■ TOYO Glavna pisarna/tovarna　■ TOYO Pisarna　■ Distributer z rezidenčnimi japonskimi inženirji　■ Distributer z lokalnimi Inženirji

Popolnoma električni stroji za brizganje plastike

Ekskluzivni distributer v Evropi
TOYO europe srl
Via dell’Industria, 14, 25020 Azzano Mella (BS) Italija
(Tel) +39-030-974-7041

Ekskluzivni distributer za Slovenijo in druge države 
Balkanskega polotoka
TOYO europe slo d.o.o.
Zelena ulica 8i, 6310 Izola, Slovenija
(Tel) +386 (0)5 625 71 80

■

URL Slovenija - http://www.toyo-slo.com/
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Nov nadzor

SYSTEM 800

Tehnologija, ki jo dokazuje serija Si-6

Nov nadzorni sistem SYSTEM 800 VRSTA STROJEV
Z dodano opcijo 550-tonske zapiralne 
sile, lahko za svoje izdelke izberete 
optimalen model stroja.

Funckija 4Funckija 3

Funkcija 2

Globalno usklajene speci�kacije
Standardiziran večjezični zaslon in splošne varnostne speci�kacije, ki pokrivajo
vse destinacije stroja.
● Japonska (K1001: The Japan
  Society of Industrial Machinery
  Manufacturers)
● Kitajska (GB22530: Narodni
  Standard)
● Evropa (CE Oznaka)
  Severna Amerika (ANSI/SPI)
● Južna Koreja (KC Oznaka)
● Brazilija (NR-12)

Na voljo so varnostne speci�kacije za
izpolnjevanje varnostnih standardov v vseh
državah.

Serija Si-6S je plod skupnega razvoja z akademskim sektorjem.
● Preklopni mehanizem v obliki črke V, smo razvili v sodelovanju z Univerzo v Kjotu. 

    S pomočjo središčnega pritiska, enakomerno porazdeli zapiralno silo po orodju.
● Plošče za pritrditev orodij, ki smo jih prav tako razvili v sodelovanju z Univerzo v Kjotu,

   so tanke in hkrati zelo trde in neupogljive.
● Zelo hiter preklop, omogoča visoke in hitre obratovalne cikle.

Delujoča
lepota

Odlična
preglednost

Funkcija 1

Prijazen 
do operaterja

Izjemna 
operativnost

Možnost
prilagajanja

Vrhunski HMI 

(vmesnik človek - stroj) z
18,5 palčnim barvnim LCD zaslonom 
vam omogoča, da s strojem 
upravljate kot s pametnim 
telefonom.

Veliki modeli
Si-550-6S / Si-680-6S / Si-850-6S / Si-1000-6S

Srednji modeli
Si-280-6S / Si-350-6S / Si-450-6S

Majhni modeli
Si-50-6S / Si-80-6S / Si-100-6S
Si-130-6S / Si-180-6S / Si-230-6S

PAMETNO BRIZGANJE

1  Si-6S serija Si-6S serija  2

V primerjavi s prejšnjo serijo Si-6, je serija Si-6S opremljena s prenovljenim nadzornim 

sistemom. Serija Si-6S je najnovejši električni servomotorni stroj za brizganje, izdelan po meri 

uporabnika.  

Temeljit, toda preprost nadzor nad procesi

NR-12

CE Mark

KC Mark
GB22530

K1001

ANSI/SPI
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Popolnoma elektr ični  br izgalni  st roj  PLASTAR Si -6S

Delujoča
lepota

SYSTEM 800 je bolj prijazen do
operaterja in poskrbi za večjo
integracijo informacij.

HMI (vmesnik človek-stroj)

z 18,5-palčnim barvnim zaslonom LCD

je opremljenim z elektrostatočnim 

kapacitativnim sistemom z zaslonom

na več dotikov. Ta vam omogoča, da s

strojem upravljate kot s pametnim

telefonom. Z občutkom

pravega razkošja.

SYSTEM 800 se ponaša z dobro

preglednostjo, operativnostjo,

funkcijo prilagajanja, ter prijaznostjo 

do operaterja.

Občutek razkošja, kot upravljanje 
s pametnim telefonom

Boljše zbiranje
informacij in

prijaznost do uporabnika

18,5-palčni barvni zaslon LCD

Elektrostatični kapacitativni sistem
z zaslonom z možnostjo več dotikov

●

●

●

Nov nadzor

SYSTEM 800
Funkcija 4Funkcija 3

Funkcija 2
Odlična

preglednost

Funkcija 1

Prijazen
do operaterja

Izjemna 
operativnost

Možnost
prilagajanja

Visoka
preglednost

Vse potrebne informacije so prikazane na enem zaslonu in vam
omogočajo hiter pregled stroja.

Velik 18,5-palčni zaslon 
LED je po dolgem 
položen navpično, kjer so 
na enem zaslonu 
prikazane vse potrebne 
informacije.

Trenutno stanje stroja vizulano zaznava zaslon števca.

Prikazano vsebni
lahko preklopite.

Izjemna
operativnost Z zaslonom na dotik lahko upravjate kot s pametnim telefonom.

Z zaslonom lahko upravljate kot če bi brskali po pometnem telefonu

Velik 185-palčni zaslon LCD je po dolgem položen navpično, kjer so na enem zaslonu prikazane vse potrebne informacije.
Zaslon za prikaz stanja stroja v srednjem vam vizualno in intuitivno prikazuje hiter pregled stanja stroja, kjer
številski števci prikazujejo brizge, tlake in navore. Poleg prikaza števca lahko po lastni želji prikažete tudi majhne gra�kone,
spremljate cikel brizganja in podobno.

Zaslon na dotik kot na pametenem telefonu

Podrsajte po zaslonu, da ga zamenjate.
Vsebino zaslona, ki prikazuje stanje stroja, lahko preprosto 
zamenjate tako, da ga potegnete v desno ali levo.

Vnos črk z dotikom zaslona Izbria elementov s funkcijo dvigni in spusti

Z dotikom lahko s pomočjo tipkovnice vpisujete 
poljubne besede v postopek bizganja.

Elemente izbirate s funkcijo dvigni in spusti

Poljubni del gra�kona lahko po želji s prsti 
povečate ali pomanjšate, da lahko hitro
pregledate in prilagodite postopek brizganja

Operacije, kot so brizganje, merjenje ter odpiranja in zapiranje 
odrodja, lahko upravljate s pomikanjem tipnih stikal namesto 
običajnega zaslona na dotik. Stroj lahko upravljate zobčutkom 
klikanja.

S prsti povečajte in pomanjšajte gra�kone Delovanje brez gledanja

Nadzorne tipke lahko spremenite z drsanjem.
Obarvanost LED je odvisna od upravljalnih tipk. Na ta način

lahko sistem vizualno opozori na napačno uporabo tipk.
S spreminjanjem progamov lahko ključno aplikacijo

prilagodite posebnim zahtevam..

Delovanje stroja lahko upravljate z otipnimi
stikali.
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Popolnoma elektr ični  br izgalni  st roj  PLASTAR Si -6S

Prikaz seznama zaslonov Kategoriziran zaslon

Tako kot pri prejšnjih modelih je 
seznam zaslonov v obliki ploščic.

Seznam zaslonov je prikazan glede na 
posamično kategorijo. Z načinom dolgega 
dotika, se lahko pomikate po posameznih 
zaslonih.

Zaslon po meri

Izgled seznama lahko oblikujete za 
vsakega prijavljenega uporabnik 
posebej.

Možnost
prilagajanja

Prikaz samo izbranih podatkov za takojšnje prepoznavanja
pogojev delovanja.

Izberite merjene elemente, ki jih je mogoče prikazati

Tri vrste zaslonov MENIJA

Na vrhu vsakega zaslona so prikazani podatki o spremljanju poteka trenutnega brizgalnega cikla. Prikazane elemente lahko
poljubno izbirate sami.  Elemente, ki jih želite prikazati, izberete tako da jih povlečete in spustite iz IZBORA SEZNAMA

Stroj je opremljen s tremi vrstami MENIJA za izbiro zaslona.

Izmerjene elemente, ki so prikazani na vrhu zaslona, lahko izberete tako, da jih
povlečete in spusite iz IZBORA SEZNAMA.

Prijazen do
uporabnika

Funkcija obsežnega zbiranja in združevanja podatkov
za enostavno uporabo..

Na zaslonu lahko prikažete datoteke, shranjene na trdem disku sistema SYSTEM 800 ali na USB ključku. Po potrebi
lahko, na primer, preberete Uporabniški priročnik ali Navodila za uporabo, ki so shranjena v PDF dadoteki, na stroju. 

Prikaz PDF, �lmskih ter slikovnih datotek

Na zaslonu si lahko ogledate �lmske datoteke s postopki o obedlovanju materiala ali spreminjanja barv tako, da lahko takšno
delo opravite hitro in pravilno.  Za razliko od papirnatih priročnikov lahko zaposlenim na tak način posredujete strokovno izkušnje, 
vključno z intuitini in tajnim strokovnim znanjem o delu. Na ta način zaposlene dodatno izobražujete.

PDF datoteke
Primeri: Uporabniški priročnik in
Navodila za uporabo.

Filmske datoteke
Primeri: Poučni �lmi prikazujejo postopek
predelave in vzdževanja 

Slikovne datoteke
Primeri: Slike prikazujejo, kako
najti okvarjene izdelke oz. dele

Funkcija pisanja opomnikov

Posnetek kamere prikazuje obratovanje

Hand-written memo
Example: Record of defect 
location

Ta funkci ja vam omogoča 
pisanje opomnikov na zaslonu 
brizgalnega stroja, hkrati pa 
lahko posnamete in shranite 
posnetek zaslona. Ko na primer 
najdete kakšno okvaro, lahko 
informacije o tem zapišete na 
zaslon, kar vam lahko pomaga 
pri odpravljanju napak v bodoče.

Vnaprej registrirane besedilne informacije se lahko na 
zaslonu pojavijo ob določenem času. Na zaslonu lahko 
na primer prikažete sporočila ob zamenjavi izmene ali o 
načrtovanem sestanku tako, da jih lahko operater za vami 
opazi, ne da bi jih spregledal.

Opomba ob zamenjavi izmene

Obvestilo o sestanku

Prikaz posnetka kamere
preko USB-ja
Primeri: Slike prikazujejo
spremljanje brizgalnega stanja 
ali postopkov po brizganju

Če na stroj namestite kamero, 
lahko posnete slike prikažete na 
zaslonu. Tako lahko v realenem 
času spremljate stanje orodja med 
postopkom odstranjevanja  
brizganih izdelkov, ter situacijo 
nemudoma rešite s pomočjo 
opreme za naknadno obdelavo 
postopka brizganja.

Pojavno okno z opombami

* Kamera ni vključena ob dobavi stroja
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Popolnoma elektr ični  br izgalni  st roj  PLASTAR Si -6S

Zapiralni mehanizem

■ Spreminjanje vzporednosti med odpiranjem orodja 

0
0
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40

60

80

100

50 100 150 200 250 300 350 400

Si-100-V (Plošča z dvojnimi valji) 
S-100-6S (Plošča z linearnimi vodili)

Si-50-6S －Si-100-6S Optimalno zapiranje je omogočeno.
Kot plod skupnega razvoja z akademskim sektorjem, 
zapiralni sistem učinkovito in enakomerno razporedi zapiralno silo. 
Zapiralni sistem je mogoče prilagoditi velikim orodjem v zapletenih strukturah.
Zaradi večje stabilnosti je tudi velik model primeren za tovrsten zapiralni sistem.

Izredno natančni zapiralni sistem za izdelavo
visokokakovostnih izdelkov
S kombinacijo preizkušenega zapiralnega mehanizma z “V” -vzvodomin in novo zasnovane 
strukture vodil smo dosegli zelo natančno zapiranje pomembno za izdelavo majhnih ter natančnih izdelkov.

Preverjena tehnologija, 
Zapiralni sistem v obliki črke “V” 

Zapiralni mehanizem z “V” -vzvodom, ki je standarden že od serije Si-IV, 
učinkoito porazdeli zapiralno silo s pomočjo svojega “učinka središčnega 
stiskanja” . Visoka trdnostn hkrati tanke pritrdilne plošče, ki so se prav 
tako izkazale skozi čas, enakomerno porazdelijo zapiralno silo po celotnem 
orodju. Dobro uravnoteženo enakomerno porazdelitev zapiralne sile 

lahko ohranjamo brez uporabe prekomerne zapiralne sile.

Linearna vodila za ravno premikanje orodja
ter ojačan okvir stroja. 

(Si-50-6S－Si-100-6S)Izredno natančni zapiralni sistem za orodja Majhni modeli

Ravno gibanje orodja vzdolž

celotne odprtine močno zmanjša

neenakomerno obrabo vodil. 

●

Zapiralna komponenta lahko dolga leta 

ostane poravnana in vzporedna.

●

Zaradi odstranjenih prečnih drogov se 
maščoba ne bo razpršila po orodju 

●
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Položaj odprtja orodja(mm)
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Popolnoma elektr ični  br izgalni  st roj  PLASTAR Si -6S

Lažje vzdrževanje in izboljšana ekološka učinkovitost 

Serija Si-6S, ki odraža želje uporabnikov, je praktičen in enostaven stroj za vzdrževanje. 
Poleg  tega, sta  močno izboljšani  energtska  učinkovitost  in  ekonomičnost.

Toplotnoizolacijski
pokrov
Poraba energije grelnika
je močno zmanjšana

Povečano odpiranje
pokrova
S to zasnovo je menjava polža
veliko lažja.

580mm

650mm

750mm

1000mm

1080mm

1250mm

1250mm

1285mm

1540mm

1750mm

1750mm

1900mm

2490mm

Si-50-6S

Si-80-6S

Si-100-6S

Si-130-6S

Si-180-6S

Si-230-6S

Si-280-6S

Si-350-6S

Si-450-6S

Si-550-6S

Si-680-6S

Si-850-6S

Si-1000-6S

Lahek in deljiv pokrovZaslon porabe energije

Lahka zasnova pokrova, ki ga je možno razpoloviti, vam olajša 
odstranjevanje ali namesitev pokrovov na območju dostopa do 
polža ter v območju preklopa. Ta zasnova pokrova olajša vzdrževal-
na dela, vključno z vzdrževalnimi deli na polžu in ob čiščenju ter 
vzdrževanju. Ti pokrovi zagotavljajo tudi dodatno varnost.

S preklopom lahko prikažete bodisi vgrajeno skupno porabo 
energije od vnaprej nastavljene točke ali porabo energije na uro.  
Poleg tega lahko porabo energije prikažete v želeni enoti, kot so na 
primer JP¥ ali EUR€ ali izpuščena količina CO2.

Zagotovljena je visoka stopnja uporabnosti in varnosti, 
ki sta za stroj bistvenega pomena
Med značilnosti serije Si-6S, ki olajšajo vzdrževalna dela in zagovtavljajo večjo varnost, 
štejemo popolnoma avtomatizirani sistem mazanja in široko odpiranje varnostnih vrat. Te funkcije 
smo uvedli na podlagi komentarjev in predlogov strank, ki uporabljajo naše stroje..

Maziva H1 lahko uporabljajo v primerih, kjer lahko pride
do naključnega stika z živii

Serija Si-6S je opremljena  
z varnostnimi vrati s širokim 
odpiranjem, ki so že del prejšn-
jih serij Si-6. Taka vrsta vrat 
olajšaja delo na orodjih, 
pomaga zmanjšati čas dela ter 
zagotavlja večjo varnost.

Široko odpiranje varnostnih vrat

Odpiranje

Tabela širine odpiranje vrat
glede na modell

Model

Vizualizacija porabe energije spodbuja
varčevanje z energijo

Standardni sistem popolnoma 
avtomatiziranega mazanja

Serija Si-6S je standardno opremljena s popolnoma samode-
jnim sistemom za mazanje, ki ne zajema samo polža, preklopov, 
povezovalnih in vodilnih drogov, temveč tudi vsa druga mazalna 
mesta, ki so bila prej neobvezna.
Poleg tega se za ta mazalni sistem lahko uporablja tudi živilska 
mast »H1-2« *, ki ima enake lastnosti mazanja kot naša lastna 
mast “B3 No.2”. Ameriški pooblaščeni organ javne zdravstvene 
opreme NSF International je živilsko mast »H1-2« odobrilo kot 
»mast« razreda H1«, ki se ga lahko uporablja pri brizganju 
sanitarno nadzorovanih živilskih izdelkih. Ta sistem je močno 
olajšal postopek mazanja.

* Mazivo H1-2 ni obvezno.

Si-280-6S in več
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Popolnoma elektr ični  br izgalni  st roj  PLASTAR SI -6s

Brizgalni sistem

Vrhunska stabilnost pri zelo hitrem in visokotlačnem
brizganju z veliko in majhno prostornino brizganja
Za obvladovanje brizganja pri vedno večji hitrosti in visokem tlaku je serija Si-6S opremljena 
z različnimi brizgalnimi enotami velikih in majhnih prostornin. Serija Si-6S tako ustreza zahtevam vsake stranke. 
Tehnologija za nadzor brizganja deluje na podlagi zbranega strokovnega znanja 
in tako zagotavlja visoko natančnost brizganja ter prispeva k visoki stabilnosti in produktivnosti pri predelavi surovin.

Serija Si-6S ima na novo dodatno visokohitrostno brizgalno enoto K750E, katere največja hitrost brizganja znaša 250 mm/s, kar 
je 138 % hitreje od standardne enote K600E. Modeli z zapiralno silo 680 ton ali več lahko sprejmejo brizgalno enoto, ki je za 
eno velikost večja v primerjavi s prejšnjo serijo. « S »standardnimi«, »visokotlačnimi« in »visokohitrostnimi« brizgalnimi enotami 
ter enotami »velike« in »majhne« prostornine bo serija Si-6S zadovoljila različne potrebe vseh strank.

Širok izbor brizgalnih enot 

24 28

32

32

36

36 40

Izredno hitri

D150HE

BH150E

CH300E

CH450E

DH300E

16

20

18

24

20

28

D150E

F200E

B55E

F200HE

20 24 28

24 28

36 40

H370E 46 50

40

46 ※1

46

28

32

32

40

F75E

H300E H450E

FH400E

55 60

N1100E

83 90

100

100

110

110 120

J450E

J370E

JH600E

50

55

55

60

60

68Si-280-6S

Si-350-6S

J450HE

JH750E 60 68 75

K750E 68 75 83K600E
Si-550-6S

Si-850-6S

Si-680-6S L750E

M750E
Si-1000-6S

Si-100-6S
Si-130-6S

D75ESi-50-6S

Si-80-6S

Si-180-6S

Si-230-6S

Si-450-6S

Brizgalan enota

VisokohitrostniStandard Visokotllačni

Premer polža(mm)

※1 φ46：ni na voljo za 80−6S in 100-6S     ※2 φ60：ni na voljo za 180-6S

※3 φ60：na voljo samo na enoti H370E

Standardne brizgalne enote in premer polžev

※2
※3

Povečan tlak brizganja

Povečana trdnost brizgalne enote omogoča nastavitev 
višjih tlakov brizganja. Konstrukcija dvojne šobne palice 
preprečuje nagib mirovalne pritrdilne plošče. za orodje.

MOŽNOSTI

205

204

203
202

201
200

100 20 30 40 50

205

204

203
202

201
200

100 20 30 40 50

X
_
＝202.5mm   R＝1.67mm  
σ＝0.3496mm　R／X

_
＝0.825%

X
_
＝202.8mm   R＝0.21mm  
σ＝0.0511mm　R／X

_
＝0.104%

Standard / Možnost

Z vezjem ATSC za 
regulacijo, lahko 
temperature 
orodja, toplihgred 
ter tekočih 
sistemov 
upravljamo na 
brizgalnem stroju.

Pester izbor komponent za plasti�ciranje, ki podpirajo PAMETNO BRIZGANJE
Posebna vrsta polžov Vrsta šob 

Standard / Možnost

Polži
za brizganje

Oblikovanje SAT
Za mešanje

Oblikovanje V&D
Za pelete z dolgimi vlakni

Oblikovanje HIT
Za visoko kompresijo

Oblikovanje MIT
Za disperzijo

Oblikovanje LOT
Za nizko kompresijo

Za mešanje in visokociklično
predelavo

Za zadrževanje odplinjanja

Za visokozmogljivo mešanje in
visokozmogljivo barvno disperzijsko predelavo

Za mešanje in barvno
disperzijsko predelavo

Za predelavo optičnih izdelkov iz 
PMMA, PC, itd.

Za predelavo konektorjev
iz LCP, PA, itd..

Majhen premer
(Grelnik OD: φ26)

Ločena vrsta šobe

Vrsta šobe iz enega
kosa

Standard: do to φ20 Standard: φ24 do φ36

Visokozmogljiva
šoba

Standard: φ40 in več 
Možnost:  do φ36

Možnost: φ16 do φ32 
Za prdelavo natančnostih 
delov iz LCP, PA, itd.

Posebna vrsta šobe
Dolga šoba iz
enega kosa

Za dele posebnih oblik Za toplogredna orodja

Polž za brizganje (brez vrtenja)
Polž za brizganje s premazon
CrN ali C-TiN

Druge posebne možnosti
Merilni sistem SRC - III

SRC - III izloči nestabilen dejavnik navoja

Zaklepalni mehanizem

Med plasti�kacijo Po merjenju s sistemom SRC-Ⅲ

Navoj je zakljenjen.

Polžni trojček za sistem SRC-Ⅲ

Navoj
Podložka

Glava

Ocenitev stabilnosti gostote
tališča z sistemom SRC-III

［Izdelek: Bar-�ow Material: GP-PS］

Stanje gostote tališča smo spremljali s 
preverjanjem dolžine točil, predelane s 
konstantnim tlakom brizganja brez 
nadzora zadrževanja tlaka..

Običajni merilni sistemi Merilni siste SRC-Ⅲ 

Gostota tališča (mm) Gostota tališča (mm)

Število brizgov Število brizgov

Razširitev tokokroga za regulacijo temperature

Setting screen

Vezje ATSC za
nadzor grelnika

■ Primerjava zračnega prostora prečnic

●

★★★★★
★

●
－
－

★ ★★ ★★★ ★★★★

●
●

●
●

－
－

－
●

－
－
－
－

－
－
－
－

Material

Na voljo
površinska
obdelava

Odpornost proti rjie
Odpornost 
proti obrabi

Veljavna smola

Grelni sod

Polž

Nitriranje

Prevleka

CrN

C-TiN

Več ★ prikazuje 
večjo zmogljivost

Chek Triplet

Standard Odporno na obrabo Ⅰ
Odporno na obraboⅠ Odporno na obraboⅡ

Odporno na obraboⅡ
Odporno na obraboⅡ

Odporno na obraboⅢ
Odporno na obrabo Ⅲ
Odporno na obraboⅢ

Odporno na obraboⅠ
Odporno na obraboⅠ

Odporno na obrabo II Odporno na obraboⅢ Odporen na �uor

Material odporen na �uor

Material odporen na �uor

Material odporen na �uor

Fluorovoa smolaGF: 50% ali več
GF: 30% ali več + vnetljivost V0GF: 30% ali večGF: 30% ali manj

VnetljivostHB～V1
Brez GF, 

brez vnetljivosti

Prevleka

Nitriranje

Zmanjšanje lomljenja vlaken,
izboljšanje disperzije vlaken

Oblikovanje MXT
Za visokozmogljivo mešanje

Oblikovanje SAG
Za zaviranja nastajanja plina

L

serijaserija
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Daljinsko upravljanje

Nadzorni sistem lahko upravljate tudi, ko niste pri nadzorni plošči

T-Remote Web
Stroj za brizganje je povezan s pametno napravo preko povezave Wi-Fi

Stroj za brizganje

Wi-Fi 
(brezžična povezava)

Zasloni za upravljanje vseh 
strojev so na vaši dlani!

-

Pametna naprava

Na voljo pri modelih s sistemom SYSTEM500 ali novim nadzornim sistemom

Kaj vam daljinsko delovanje omogoča

I Na zadnji strani stroja lahko urejate dostop do nadzorovanih         
  informacij ali spreminjate obratovalne pogoje

I        Lahko shranite posnetke zaslona 

I Ena oseba se lahko poveže z 32 stroji za brizganje  

Zaslon je vedno z vami 
I    Nastavitve pogojev lahko nastavite glede na druge stroje
 
I   Na zadnji  strani s troja lahko spremenite  nastavitve  stanja,     
  hkrati pa spremljate  stroj ali izdelke

I V času vzdrževanja lahko preverite signale I/O, hkrati pa 
  spremljate premike stroje

*Brez namestitve posebne aplikacije
*Stroj za brizganje lahko upravljate z 

operacijskim sistemom Windows, 
Android, ios.

Daljinsko upravljanje

Prispevanje k izboljšanju učinkovitosti, razmerja delovanja in kakovosti na proizvodni lokaciji 

T-Station lite ver.2
Nadzor več strojev s pomočjo običajnega računlanika.
Nadzorni sistem lahko vzpostavite hitro in poceni.

T-Station lite ver.2

Splošni osebni PC

Vgrajeno krmilje več 
strojev

I Nadzor delovanja 

I Nadzor kakovosti 

I Nadzor stanja

I Nadzor proizvodnje

I Daljinska diagnoza

I Zaslonski nadzor

v prostorih, kot je pisarna

Tovarna

Ethernet 

Nove funkcije
*Funkcija dostave preko e-pošte

Informacije o napakah stroja lahko samodejno posredujete preko e-pošte

*Funkcija prikaza grafikona
graf brizga in plastifikacije za vsak cikel lahko prenesete na računalnik. 

*Funkcija izpisa različnih podatkov
Izvoz podatkov Ras, evakuacijskih podatkov in pogojev oblikovanja na 

računalnik.

*Na voljo v različnih jezikih
Japonščina, angleščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina, 
nemščina, italijanščina, španščina in kmalu tudi v slovenščini in hrvaščini

Si-6S serija 114 

   Nove 
funkcije

Z enim računalnikom je mogoče upravljati največ 32 strojev




