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Neschener Str. 6

53577 Neustadt-Fernthal

Germany

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
wtryskarek BOY? 

Wyposażenie

Z innowacjami w przyszłość– BOY-Injectioneering

Procan ALPHA ®
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Broszura 
informacyjna

Dane techniczne 
i wyposażenie (pełen przegląd) 

Wielo- 
komponentowy

Z innowacjami w przyszłość –
BOY-Injectioneering

Agregaty dostawne  BOY 2C XS
BOY 2C S

Jednostka wtryskowa
Wychylny zespół wtryskowy –
Płynna regulacja prędkości ślimaka (funkcja rampy) n

Zabezpieczenie przed zimnym startem n

Liczba kroków prędkości wtrysku 8
Liczba kroków ciśnienia wtrysku 2
Przełączenie na ciśnienie docisku w funkcji ciśnienia hydraulicznego, drogi i czasu n

Przełączenie na ciśnienie docisku w funkcji ciśnienia w gnieździe formującym ¨

Liczba wartości ciśnień docisku 8
Nadzór produkcji od momentu przełączenia na ciśnienie docisku n

Wszystkie profile wtrysku i przeciwciśnienia sterowane w pętli zamkniętej n

Kontrolowanie wtrysku z intruzją n
Mikroprocesor PID – kontrolowanie stref grzewczych + wyświetlacz ustawień i temperatury dyszy 5
Dysza zamykana (dla XS-LSR pneumatycznie) ¡
Mechanizm szybkiej wymiany materiału (dla 25/35/55 VV 35 HV/2C M/L bez leja) –
Zestaw do automatycznego podawania tworzywa ¨

Regulacja siły docisku dyszy n

Opóźnienie wycofania dyszy n

Napęd ślimaka silnikiem serwo-elektrycznym (wymagane oddzielne zasilanie) –
Wzmocniony układ plastyfikujący –
Wzmocniony układ plastyfikujący EconPlast –
Prędkość wtrysku (nie dla BOY 2C XS) ¡

Elektronika
USB jako dostęp i wymiana danych n

Pakiet interfejsów: szeregowo/regulator temperatury, USB/Ethernet ¨

Interfejs OPC ¨

4 dowolnie programowalne wejścia / wyjścia ¨

Licznik wyprasek –
Programowalny auto-wyłącznik maszyny –
Uziemione gniazdo 230 V ~ / 10 A (alternatywnie z wyłącznikiem) n(–)
Gniazdo CEE 400 V ~ / 16 A (alternatywnie z wyłącznikiem) – (–)
Rozdzielnia 400 V ~  ~z wyłącznikiem + 230 V ~  (Podłączenie standardowe 32 A) ¨

Dodatkowe gniazda elektryczne  do 5x 400V CEE + 3x 230V (gniazda 
opcjonalnie z wyłącznikiem)  Podłączenie standardowe 125A / 5x50 mm2 –

Wentylacja szafy sterującej n

Interfejs dla robota (EUROMAP 67) –
Oddzielny podajnik (ogrzewanie i silnik) –
Zegar tygodniowy n

Dodatkowa kontrola temperatury ¨

Sterowanie szczotkami –
Zintegrowany regulator gorących kanałów 8 / 16-krotny (wymagane oddzielne zasilanie) –
Klimatyzacja szafy sterowniczej –
Dźwiękowy sygnał alarmowy ¨

Hydraulika
Elektronicznie sterowana pompa o zmiennej wydajności, stała prędkość obrotowa n

Napęd serwohydrauliczny, zmienna prędkość obrotowa –
Automatyczne wstępne podgrzewanie oleju n
Wskaźnik temperatury oleju / regulowane chłodzenie oleju / wskaźnik poziomu oleju n

Kontrola poziomu i temperatury oleju n

Optyczna kontrola zanieczyszczenia filtra oleju –

Ogólne
Rotametr z elektr. zaworem zamykającym / regulującym dla formy ¡
Regulacja temperatury strefy zasypu ¨

Rotametr 6- / 8-krotny –
Zestaw narzędzi ¨

Zestaw części zamiennych ¨

Napełnienie olejem ¨

Podkładki antywibracyjne z większą zdolnością tłumienia n

BOY-APP
pobierz za darmo
http://app.dr-boy.de
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Agregat dostawny w pozy-
cji pionowej montowany 

na płycie stałej. 

Agregat dostawny w 
pozycji pionowej/skośnej 
montowany na formie.

            Poziome                                        Pionowe  
mocowanie agregatu dostawnego na boku formy 

(pozycjonowanie „L”)

Agregat dostawny w pozycji 
pionowej mocowany na łączu 
przesuwnym, na płycie stałej.

Agregat wtryskowy BOY dla drugiego komponentu bazuje na 
kompaktowej wtryskarce BOY XS. Wyposażony jest we 
własny napęd hydrauliczny i własne sterowanie.
W zależności od wielkości jednostki wtryskowej urządzenie 
zapewnia objętość plastyfikacji do 76,5 cm3.

Jednostkę napędową wraz z panelem kontrolnym umieszcza 
się obok maszyny bazowej. Wbudowane kółka ułatwiają prze-
mieszczanie urządzenia. Płynne działanie procesu wtrysku 
2K możliwe jest dzięki komunikacji obu maszyn za 
pośrednictwem interfejsu I/O lub poprzez specjalne przewody 
z adapterami. Takie rozwiązania zapewniają bezproblemowe 
działanie maszyn podczas całego cyklu zarówno przy 
współpracy z wtryskarkami BOY jak i z maszynami innych 
producentów. 

Z innowacjami w przyszłość– BOY-Injectioneering

W zależności od zapotrzebowania druga jednostka wtrysko- 
wa może być montowana w różnych pozycjach. Aby 
zaoszczędzić miejsce robi się to najczęściej w pionie na 
wtryskarkach poziomych; możliwy również montaż z boku 
(patrz grafika powyżej).

Otwarta dysza układu plastyfikującego połączona jest z 
bazową jednostką agregatu dostawnego poprzez odpowied-
ni wąż wysokociśnieniowy (4 m lub 6 m). 

Monitor TFT agregatu dostawnego posiada długi przewód i 
może być zamocowany przy wyświetlaczu maszyny bazowej 
– np. bezpośrednio obok monitora Procan ALPHA ® wtryskarki 
BOY. 

Konstrukcja maszyny cechuje się najlepszą ergonomią i 
wydajną pracą.

Opcjonalnie jednostka wtryskowa może być również 
wyposażona w wytrzymałe rolki i koła skrętne. 

Elastyczne pozycjonowanie jednostki wtryskowej na podsta-
wowej maszynie.

Optymalna technologia sterowania dzięki intuicyjnej obsłudze.

Solidna konstrukcja maszyny ze zintegrowanym zbiornikiem 
oleju.

Jednostka wtryskowa do przetwórstwa termoplastów SP 14 (2C XS) SP 81 (BOY 2C S) SP 96  (BOY 2C S)

Średnica ślimaka mm 14 22 24 28 32
Stosunek ślimaka L/D 16.9 17.5 22 18.6 16.3
Maks. objętość wtrysku (teoretyczna) cm3 6.1 30.4 43 58.5 76.5
Maks. masa wtrysku dla PS (teoretyczna) g 5.6 27.7 39.1 53.2 69.5
Siła wtrysku kN 35.4 101 101 101 101
Natężenie przepływu (teoretyczne) g/s 28.0 31.5 37.5 51.0 66.6
Maks. ciśnienie wtrysku bar 2298 2656 2231 1639 1255
Maks. skok ślimaka mm 40 80 95 95 95
Siła docisku dyszy/agregatu kN 20 24 24 24 24
Siła cofania dyszy mm 100 205 205 205 205
Moment obrotowy ślimaka Nm 75 (115 bar)  180 (130 bar) 180 / 290  (160 cm³)
Prędkość obrotowa ślimaka (regulowana bezstopniowo) U / min. max. 340 (50 cm³) 300 (80 cm³) / 250 (100 cm³) max. 250 (100 cm³)     max. 160 (160 cm³)
Siła cofania ślimaka kN 5 44 44 44 44
Moc grzania (dysza + cylinder) W 1575 4850 8100 8100 8100
Pojemność leja litr 3 13 13 13 13
Maks. wysokość jednostki wtryskowej mm 1190 1744 1759 1759 1759
Masa jednostki wtryskowej kg 135 195 +5 195 +5 195 +5 195 +5

Dane ogólne
Zainstalowana moc napędowa / moc całkowita kW 3.0 / 4.6 (400 V)  3.0 / 7.9 (400 V)  3.0 / 11.1 (400V)
Czas suchego cyklu (wg EUROMAP 6) s – mm – – - - -
Ciśnienie hydrauliczne w układzie bar 250 210 210 210 210
Objętość zbiornika oleju litr 28 28 28 28 28

Wymiary i masy 2C XS 2C S

Wymiary (dł. x szer. x wys.) / powierzchnia mm / m² 1036 x 547 x 21162  /  0.57 1667 x 717 x 19252  /  1.20
Masa całkowita netto (bez oleju) kg 320 422
Masa całkowita brutto (paleta z folią/ skrzynia drewniana) kg 370 / 460 492 / 732
Wymiary transportowe paleta / skrzynia (dł. x szer. x wys.) ok. m   1.7 x 0.7 x 2.3  /  1.7 x 0.7 x 2.25  2.3 x 1.06 x 2.2  /  2 x 1 x 1.8

11)  więcej jednostek wtryskowych w broszurze Dane Techniczne i Wyposażenie        2)  w pozycji Stand-by

Dane techniczne – wersja standardowa1)

Inne, dostępne typy agregatów:
Model 2C XS 2C S 2C M 2C L
Agregat dostawny SP 14 SP 11 SP 16 SP 45 SP 56 SP 205 SP 370
Średnica ślimaka w mm 12 12 14 18 18 28 36

16 22 32 42
38 48


