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Abhängig von der jeweiligen 
Maschinenausstattung ist die auf-
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Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
wtryskarek BOY?

Wyposażenie

Z innowacjami w przyszłość– BOY-Injectioneering
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Broszura 
informacyjna

Dane techniczne 
i wyposażenie (pełen przegląd)

Jednostka wtryskowa
Wychylny zespół wtryskowy n

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) n

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 ¡

Jednostka zamykania
Zredukowana wysokość formy o 50 mm ¨
Dodatkowe podparcie ruchomej płyty dla poprawy precyzji podczas używania dużych form ¨

Ilość kroków prędkości zamykania / otwierania formy 8/8
Ilość prób otwierania po zamknięciu formy n
Wyrzutnik hydr. z regulowanym ciśnieniem, skokiem i prędkością + powtarzanie, pozycje pośrednie n

Wyrzutnik hydrauliczny z regulowanym skokiem 45 mm n

Wyrzutnik hydrauliczny z regulowanym skokiem 130mm ¡

Wyrzutnik hydrauliczny z regulowanym skokiem 150mm i siłą 42,7 kN –
Hydr. urządzenie wykręcające z jednym kierunkiem obrotów z zatrzymaniem pośrednim ¨

Hydr. urządzenie wykręcające z dwoma kierunkami obrotów, z zaworem 
proporcjonalnym i generatorem impulsów ¨

Sterowanie rdzeniami jedno-/ dwukrotnie z dowolnie dobieralnymi programami alternatywnymi ¨

Doprasowanie i odgazowanie z nadzorem szczeliny zamknięcia ¨

Hydrauliczna osłona zabezpieczenia zamknięcia n
Samodopasowujący się mechaniczny system bezpieczeństwa z elektronicznym monitorem ¨

Osłona bezpieczeństwa przystosowana do współpracy z robotami n

Elektronicznie sterowana osłona bezpieczeństwa ¡

Klapa do separacji wyprasek ¡

Wyrzutnik powietrzny ¨

Dźwig do podnoszenia formy –
Równoczesny ruch wyrzutnika (z podwójną pompą) –
Zintegrowany robot-piker ¨

Elektronika
USB jako dostęp i wymiana danych n

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

Interfejs OPC ¨

4 dowolnie programowalne wejścia / wyjścia ¨

Licznik wyprasek n

Programowalny auto-wyłącznik maszyny n

Uziemione gniazdo 230 V ~ / 10 A (alternatywnie z wyłącznikiem) n(¨)
Gniazdo CEE 400 V ~ / 16 A (alternatywnie z wyłącznikiem) ¨(¨)
Rozdzielnia 400 V ~ / 230 V ~ z wyłącznikiem (wymagane oddzielne zasilanie) ¨

Dodatkowe gniazda elektryczne do 5x 400V CEE + 3x 230V (gniazda opcjonal-
nie 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 ¨

Złącze wyłącznika bezpieczeństwa uniemożliwiające zamykanie formy ¨
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 –
Napęd serwohydrauliczny, zmienna prędkość obrotowa n

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 –
Zawór proporcjonalny dla zespołu zamykania –
Zawór proporcjonalny ze sprzężeniem zwrotnym oraz z pozycjonowaniem dla 
jednostki zamykania –

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

Z innowacjami w przyszłość –
BOY-Injectioneering

Wtryskarki  BOY 35 E
BOY 35 E HV

Napęd serwo-
hydrauliczny

TechnologiaProcan ALPHA ® Automatyzacja Wielo- 
komponentowy

Osiągnięcie podanej 
klasy efektywności 

jest zależne od 
wyposażenia maszyny. 

BOY-APP
pobierz za darmo 
http://app.dr-boy.de

n  standard ¡ wyposażenie alternatywne ¨  opcja –  niedostępne
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Jednostka wtryskowa do przetwórstwa termoplastów SP 96 (Standard)

Średnica ślimaka mm 24 28 32
Stosunek ślimaka L/D 22 18.6 16.3
Maks. objętość wtrysku (teoretyczna) cm3 43 58.5 76.5
Maks. masa wtrysku dla PS (teoretyczna) g 39.1 53.2 69.5
Siła wtrysku kN 101 101 101
Natężenie przepływu (teoretyczne) g/s 68.7 93.5 122.2
Maks. ciśnienie wtrysku bar 2231 1639 1255
Maks. skok ślimaka mm 95 95 95
Siła docisku dyszy/agregatu kN 48 / 245 48 / 245 48 245

Siła cofania dyszy mm 205 205 205
Moment obrotowy ślimaka Nm  1802 / 2903  1802 / 2903  1802 / 2903

Prędkość obrotowa ślimaka (regulowana bezstopniowo) U / min. 10-2503   /  10-4002 10-2503   /  10-4002 10-2503   /  10-4002

Siła cofania ślimaka kN 44 44 44
Moc grzania (dysza + cylinder) W 5800 5800 5800
Pojemność leja litr 20 / -5 20 / -5 20 / -5

BOY 35 E to czterokolumnowa, w pełni hydrauliczna, auto-
matyczna wtryskarka z dwupłytowym systemem zamykania i 
wychylnym zespołem wtryskowym. 

To nie tylko najbardziej kompaktowa maszyna w swojej 
klasie; stosunek ceny do wydajności jest nie do pobicia. Z 
wyraźnie najniższym kosztem maszynogodziny BOY 35 E 
niepodważalnie zajmuje pierwsze miejsce. Dzięki opcjonalne-
mu układowi uplastyczniającemu EconPlast zużycie energii 
wtryskarki BOY 35 E jest znacznie mniejsze. 

Dzięki dużej sztywności układu zamykania i wysokiej 
wydajności jednostki wtryskowej wtryskarka idealnie spraw-
dza się w produkcji precyzyjnych wyrobów z wąskim 
zakresem tolerancji. 

Z innowacjami w przyszłość– BOY-Injectioneering

Pięć różnych jednostek wtryskowych ze ślimakami o 
średnicach od 14 do 32 mm gwarantuje precyzyjny wtrysk 
wyprasek o masie do 69,5 g (PS). Szeroka gama tworzyw 
termoplastycznych, elastomerów, silikonów i duro-
plastów, a także proszki metali i ceramiki (technologia 
PIM) mogą być z powodzeniem przetwarzane na BOY 35 E.

Z jednostką wtryskową SP 45 można uzyskać dużo więk-
sze prędkości wtrysku. Zwłaszcza dla cienkościennych 
wyrobów technologia wtrysku z połączeniem różnicowym 
może okazać się nie do zastąpienia.   

Wtrysk w linię podziału formy – żaden problem z BOY 35 E 
HV. Zwłaszcza w tym segmencie światowego rynku BOY 
ma swój duży udział. 
Przy pionowo ustawi-
onym zespole wtrys-
kowym oraz poziomym 
układzie zamykania, 
wtrysk odbywa się w 
punkt na linii styku 
płaszczyzn formy. Taka 
technologia pozwala 
uniknąć śladów po 
punktach wtryskowych 
na wyrobie. Dzięki temu 
nie trzeba stosować 
złożonych systemów 
gorąco-kanałowych; 
można również uniknąć 
powstawania nadlewów.

•	Niepodparty,  dwupłytowy system zamykania

•	Napęd serwohydrauliczny
•	Opcjonalnie z wzmocnionym i energooszczędnym 

układem EconPlast
• Duże rozmiary płyt

•	 Łatwy dostęp

•	Wychylny zespół wtryskowy

• Wtrysk z połączeniem różnicowym z jednostką SP 
45 (szybki wtrysk)

•	Powierzchnia instalacji jedyne 1.9 m2

Konstrukcja maszyny cechuje się najlepszą ergonomią i 
wydajną pracą.

Zsyp dla wyprasek, otwarty z trzech stron, gwarantuje opty-
malny odbiór wyrobów gotowych.

Łatwa obsługa i elastyczność w dodawaniu wyposażenia 
dzięki niepodpartemu systemowi zamykania.

Optymalna technologia sterowania dzięki intuicyjnej obsłudze.

Solidna konstrukcja maszyny ze zintegrowanym zbiornikiem 
oleju.

Wychylny zespół wtryskowy ułatwia przeglądy i 
przezbrojenia

Jednostka zamykania
Siła zwarcia kN 350 350 350
Odległość między kolumnami mm (h x v) 280 x 254 280 x 254 280 x 254
Maks. odległość między płytami mm 500 500 500
Maks. skok otwarcia (regulowany) mm 300 300 300
Min. wysokość formy mm 200 200 200
Maks. masa formy zamocowanej na płycie ruchomej kg max. 220 / over 1506 max. 220 / over 1506 max. 220 / over 1506

Siła otwierania formy kN 29.5 29.5 29.5

Siła zamykania formy kN 21.4 21.4 21.4

Skok wyrzutnik (maks.) mm  80     (130)     (150)
Siła wyrzutnika (wypychanie/cofanie) kN 23.8 / 15.8     (23.8 / 15.8)     (49.9 / 35.0)

Dane ogólne
Zainstalowana moc napędowa / moc całkowita kW 7.4 / 13.2 (400 V)  7.4 / 13.2 (400 V)  7.4 / 13.2 (400 V)  
Czas suchego cyklu (wg EUROMAP 6) s – mm 1.5 – 196 1.5 – 196 1.5 – 196 
Ciśnienie hydrauliczne w układzie bar 210 210 210
Objętość zbiornika oleju litr 65 65 65

Wymiary i masy BOY 35 E BOY 35  E HV

Wymiary (dł. x szer. x wys.) / powierzchnia mm / m² 2398 x 817 x 1949  /  1.96 2369 x 846 x 28704  /  2.0
Masa całkowita netto (bez oleju) kg 1195 1495

Masa całkowita brutto (paleta z folią/ skrzynia drewniana) kg 1260  /  1445 1570  /  1815

Wymiary transportowe paleta / skrzynia (dł. x szer. x wys.) ok. m 2.3 x 1.06 x 2.1  /  2.3 x 1.05 x 1.8 2.3 x 1.06 x 2.3  /  2.3 x 1.2 x 2.25

1)  więcej jednostek wtryskowych w Danych Technicznyecnh     2)   silnik hydrauliczny z objętością skoku 100 cm³ / 130 bar          3)   silnik hydrauliczny z objętością skoku 160 cm³ / 130 bar        
4)  max. 3170 mm       5) model HV      6)  opcjonalne dodatkowe podparcie ruchomej płyty

Dane techniczne – wersja standardowa1)

Wtrysk 2-komponentowy z pionową 
zintegrowaną jednostką wtryskową

Duże prześwity między kolumnami i płytami 
dla montażu dużych form

Możliwość łatwej integracji z czteroosiowym 
robotem


