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Uma injetora duas placas de origem Alemã

Terceira geração injetora duas placas;
Série Duas Placas
Operação Duas Marcas

Segunda geração injetora duas placas

HPM compra a empresa Alemã Hemscheidt 
E lança a primeira 
geração de injetora duas placas
-Série Next Wave

HPM foi fundada



Proposta de Seis Valores para Yizumi Série DP Injetora Duas Placas

Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Modularização Alta precisão Confiabilidade Alta eficiência Segura Amiga do usuário
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Projeto Modular Referência da
Tecnologia Alemã
Múltiplas soluções perfeitas: módulos com combinações de fechamento, injeção e rosca

Unidade de Injeção

Modelo

* Cálculo do tamanho internacional da unidade de injeção: máx. volume de injeção [cm3] x máx. pressão de injeção [bar]/1000

* Placas maiores disponíveis como opcional.

Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6 (diversos para unidades de injeção)

Ciclo Vazio [s] Curso placa [mm]
Modelo/potência unidade de injeçãoForça de abertura cilindro de 

alta velocidade [kN]
Força de abertura cilindro 
de fechamento [kN]

Projeto do cilindro de extração que facilita a manutenção

Cilindros de alta velocidade alocados na diagonal 
para abertura e fechamento do molde mais rápidos 
(Ex.: UN100DP, Vmax é maior ou igual a 1.1m/s e 
ciclo em vazio é 5.7s)

Placa de alta rigidez

Sensores magnetostrictivos sem contato para leitura 
da posição

Rosca bimetálica com relação L/D de 22:1 e resistências 
de cerâmica. Içamento e manutenção do canhão e rosca 
são mais fáceis.

Rosca conduzida por motor hidráulico importado de 
baixa velocidade e alto torque

Economia de energia notável e sistema servo motor de 
alta precisão disponíveis para toda série

Base da máquina de alta rigidez que oferece compensação 
frontal para placa fixa, guia e posicionamento mais precisos 
para rápido movimento da placa

Áreas maiores para os tapetes de segurança sem óleo ou 
água. O micro de segurança é conectado ao controlador 
separadamente por segurança e fácil manutenção

Sapatas de alta rigidez suportam moldes maiores (2/3 do 
peso do molde suportado pela placa móvel) e deslizam 
suavemente.
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Unidade de Fechamento Referência 
da Tecnologia Alemã

Economia de espaço de 30% graças ao projeto de duas placas

Duas placas de alta rigidez compatíveis com a montagem de moldes maiores

Cilindros externos de alta velocidade, placa móvel mais leve, tempo de ciclo em vazio menor e maior economia de energia

Cilindros de alta pressão de curso curto, desenvolvidos em alta pressão e proteção do molde mais sensível

Custo de manutenção e limpeza menores na área do molde devido a não haver contato entre as colunas e placa móvel

Melhor paralelismo da placa e menor degradação do molde devido a excelente guia de suporte da placa

Mecanismo de abertura do extrator, mais fácil para operação e manutenção

Fechamento do molde secundário que elimina desgaste interno potencial e aumenta a qualidade das peças moldadas

Mecanismo de fechamento duas placas 
com colunas suspensas

Estrutura compacta simples e confiável, menor 

custo de manutenção e ciclo em vazio mais 

rápido.

Extração aberta

A placa de extração é exposta e visível para 

fácil manutenção. Extração durante abertura do 

molde e extração forçada estão disponíveis.

Tapetes de segurança

Área maior para os tapetes de segurança em 

conformidade com a NR12

Mecanismo de travamento

Mecanismo de travamento simples e confiável 
guiado pelo cilindro amortecedor desenvolvido 
profissionalmente, com estabilidade e baixo 
nível de ruído.

Sapata deslizante

Altamente rígida e extremamente longa as 
sapatas deslizantes promovem estabilidade e 
suporte adequado para moldes grandes e 
pesados.

Rápida troca de molde

Dispositivo de tração nas colunas, placa 
magnética e sistema para troca rápida de 
molde estão disponíveis como opcional
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Unidade de Injeção Referência 
da Tecnologia Alemã

L, V, M ou Z - formas de combinação da unidade de injeção são opcionais para aplicação de múltiplos componentes

A unidade de injeção modular que combina a potência de movimentação pode ser combinada com diferentes unidades de fechamento 
e canhão, oferecendo diversas soluções para atender variadas necessidades de injeção.

Acumulador para injeção e servo closed-loop na injeção são opcionais, roscas específicas para processamento de diferentes materiais, 
rosca com resistência ao desgaste e corrosão, bico valvulado e outros dispositivos especiais estão disponíveis.

Canhão e rosca bimetálicos, rosca com relação L/D 22:1, resistências de cerâmica e melhor eficácia na plastificação.

Suporte para avanço e guia linear

Suportes de alta rigidez e guias lineares de 
precisão garantem alta repetibilidade de injeção 

Eficiência de refrigeração aprimorada

Ciclo de resfriamento duplo é usado na porta de 
alimentação do canhão para fortalecer a 
eficácia da refrigeração e aumentar o índice de 
alimentação.

Cilindro de avanço

Duplo cilindro de avanço. Articulação universal 
é usada para garantir a estabilidade de contato 
do bico sem vazamento.

Unidade de injeção rotativa

A unidade de injeção rotativa e canhão são 
removíveis como um todo, o que diminui 
consideravelmente o tempo gasto na troca do 
canhão, rosca e ponteira separadamente.

Alta repetibilidade de produção
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Repetibilidade do produto

Peça moldada: 
tampa do farol

Repetibilidade 
sem fechamento 
de molde auxiliar
:0.725‰

Fechamento de 
molde auxiliar
:0.715‰

Repetições
Sem molde auxiliar Fechamento molde auxiliar
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia Alemã

Sistema Hidráulico Referência 
da Tecnologia Alemã
Consumo de energia em conformidade com level 1 da GB/T 30200-2013

Ergonomicamente desenvolvida a cobertura da máquina torna a manutenção mais fácil

Nível de ruído reduzido para 75dB na média

Toda a série é equipada com sistema servo motor que permite a vazão e pressão de acordo com a necessidade com um índice de alta 
resposta e economia de energia. 

Como opção modular, as unidades de bomba e motor podem ser selecionadas de acordo com a potência da unidade de injeção para 
que a energia para operação seja customizada de acordo com a necessidade e otimizada.

Sistema hidráulico servo adota o projeto de vedação face com filete reto sem fita teflon, o que garante a limpeza do óleo hidráulico.

Circuito de refrigeração e filtragem separados
Filtragem e refrigeração contínua, com melhor 
eficiência de refrigeração e precisão de 
filtragem de até 10 µ

Motor da bomba com cobertura em L

O motor é montado embaixo da cobertura em L, 
que facilita a manutenção. Espuma acústica é 
utilizada para redução do nível de ruído.

Cilindro de fechamento para abertura 
do molde de alta pressão 

Moldes para peças de grande porte podem ser 
abertos suavemente.

Válvula proporcional para abertura 
e fechamento do molde

Abertura e fechamento do molde são 
controlados pela válvula proporcional importada 
com repetibilidade de até 0.1 mm.

Notável economia de energia
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Consumo de energia

Peça moldada: tampa 
do farol 75s

Peso total:45453.6g
Consumo de energia
total 17.8kW·h
Categoria eficiência 
energética:0.391kW·h

Categoria eficiência 
energética:0.391kW·h

Repetições
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia AlemãSistema de Controle Europeu 

Estável, Confiável & Fácil utilização

Interface simples que facilita a operação

Tela touch screen de 12”, entrada de dados através do gráfico ou teclado na tela.

Programação de simbologia 

Gabinete do controlador ajustável para qualquer ângulo e mais flexível para operar

Múltiplas interfaces para conexão do PC no controlador para equipamento auxiliar, suportando impressão online.

Projeto Otimizado, Mais Amiga do Usuário

Rápido Ajuste de Parâmetros Técnicos e Fácil Operação 

Fácil utilização

Versátil e flexível os módulos de extensão da placa 
I/O para adicionar funções extra quando necessário
Opção multi-idiomas para diferentes clientes

Mensagem de erro para entrada de dados incorreta

Controle remoto tempo real disponível

Conversor de unidade online

Rápida resposta

Controlador CPU dupla dedicada para injetora 
duas placas de grande porte, escaneando ciclo 
de até 1ms, alta confiabilidade

Tela para rápido ajuste de parâmetros técnicos, 
que é conveniente e simples

Interface de fácil utilização

Usuário pode modificar os ajustes de parâmetros 
(Ex.: força de fechamento, velocidade de abertura 
e fechamento do molde, etc) ao pressionar a caixa 
de diálogo correspondente no touch screen

Função memória

Histórico de alarme com data

Alta capacidade para armazenamento de moldes

16 níveis de acesso para proteção dos dados

Outros

Controle de conta pressão preciso e estável 
atendendo diversas especificações de diferentes 
peças moldadas.

Planejamento e controle da produção (PCP) e 
controle estatístico de processo (CEP) eças 
moldadas.
Processo de dados ajustável e display gráfico
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia AlemãDispositivos Elétricos de Alto Nível

(Padrão Europeu)

Sistema (em rede) central de monitoramento
Com interface de software standard, todos os dados gerados no processo de injeção são gerenciados pelo 
controlador central
O sistema pode ser conectado a injetoras de diferentes marcas (sem limite de quantidade) e salvar dados em a
rquivo EXCEL e outros formatos para melhor gerenciamento.

Autoproteção do monitoramento de injeção 

Autoproteção do monitoramento do molde 

Pontos centralizados de entrada e saída para maior 
conveniência na manutenção e reparo.

Conector retangular industrial centralizado para 
manutenção e reparo mais fácil

Gabinete elétrico externo Sensor magnetostrictivo sem 
contato com repetibilidade de 
até 0.001%/F.s (F.s é o curso 
medido)

Isolamento elétrico nível IP54

Proteção do molde de baixa pressão

Proteção do molde de baixa pressão. Previne 
danos ao molde durante o fechamento 

Pré aquecimento do óleo

Pré aquecimento e resfriamento do óleo 
automáticos assim como alarme para 
temperatura anormal

Ajuste rápido

Ajuste de parâmetros rápido em uma página 
para melhorar a eficiência 

Função osciloscópio

Software integrado com função osciloscópio, 
que facilita a análise de dados online

Controle de temperatura closed-loop 

Controle de temperatura avançado 
closed-loop, calibração automática de 
parâmetros PID e soft start. 

Interface para robô EUROMAP 67

Interface para robô de acordo com a 
EUROMAP 67 e em conformidade com 
a NR12
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Série DP Injetora Duas Placas
Referência da Tecnologia AlemãQualidade do Produto

A Yizumi tem estrutura de fabricação avançada

Centro de medição e testes
Controle de Precisão Rigoroso

Para melhor qualidade do produto e menor prazo de entrega, a Yizumi investiu 120 milhões de yuan (em Dezembro 2013) 

estabelecendo sua própria estrutura de fabricação precisa que inclui mais de 200 equipamentos como o CNC de grande porte, 

instrumentos de medição e corte a laser. Essa estrutura permite que a Yizumi seja capaz de produzir e usinar peças chave como 

placas, cilindros, placas de válvula e peças da injeção de equipamentos de moldagem de grande porte, com garantia de precisão, alta 

eficiência e confiabilidade. Com tal unidade de produção, a Yizumi é capaz de fornecer mais de 7.000 injetoras anualmente.

Em busca da qualidade, a Yizumi tomou outra atitude pioneira em 2013: gastando próximo de cem milhões de yuan na criação do 

centro de medição e testes de padrão internacional. Inspeção de qualidade abrangente é realizada por empresas terceirizadas, 

equipamento de usinagem, peças de fabricação própria, montagem de peças, produtos acabados e outros procedimentos. Matéria 

prima, precisão de peças usinadas e precisão de montagem são inteira e rigorosamente controlados.

Vista aérea do centro de fabricação 

Centro de usinagem Toshiba MPC-3680EII com pórtico Centro de usinagem Czech TOS PRES 160

Centro de medição e testes

Máquina de medição coordenada por 3 eixos: inspeciona a 
precisão de usinagem das colunas

Rastreador laser, examina a precisão de
usinagem das placas
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Produção em escala

Armazém moderno e limpo

Desde 2009, a Yizumi tem continuamente conduzido a cultura japonesa “gemba”, que significa o local correto, o que levou nosso armazém ao 

nível de uma fábrica japonesa. Uma planta limpa e com processo de montagem científico não representa somente uma melhoria significativa 

do ambiente produtivo, mas também assegura a precisão na montagem dos equipamentos.

Fábrica para produzir injetoras duas placas de grande porte

Com a popularidade mundial da injetora duas placas, se tornou uma incontestável tendência que as injetoras de grande porte de três placas 

irão ser substituídas gradualmente pelas injetoras duas placas pela economia de espaço. Portanto, a Yizumi instalou uma fábrica para 

maquinário de grande porte de 5.000m2 para futuro desenvolvimento da injetora de duas placas. Essa planta, com piso para suportar 

14,5t/m2, está equipada com uma ponte rolante que suporta 50t e permite a montagem de injetoras duas placas de até 4.500t de força de 

fechamento.

Itens standard e opcionais

Standard Opcional Standard Opcional

Unidade de fechamento

Mecanismo de fechamento com colunas suspensas
Sistema de lubrificação automático quantitativo 
e volumétrico

Servo motor de alta performance para controle de
 pressão e vazão na abertura e fechamento do molde

Extrator com controle hidráulico

Sensores magnetostrictivos sem contato de 
alta precisão para 

 
controle do curso de abertura,

fechamento e extração.

Proteção do molde de baixa pressão

Tapete de segurança nas portas e área do molde

Ajuste de molde automático com apenas um botão

Ajuste automático da força de fechamento

Extração/reset das colunas/plastificação
/movimento de machodurante a abertura do molde

Furação para robô (EUROMAP18/E20)

Placa fixa com mancal corrediço sólido

Placa com rasgo “T” e furação

Sapatas deslizantes com base em liga de cobre e 
suporte lubrificante

Mola em aço duro e trilho guia

Quatro placas fabricadas em aço maleável de alta rigidez

Dispositivo de segurança hidráulica e elétrica

Fechamento do molde secundário

Sistema de troca rápida para molde

Garra de fixação hidráulica

Placa magnética

Mecanismo de fechamento mecânico

Altura de molde aumentada

Curso do extrator aumentado

Dispositivo elevação do molde

Placa do molde com isolamento térmico

Furação da placa especial

Curso de abertura do molde aumentado

Força de extração majorada

Proteção recuo do extrator

Sistema elétrico

Controle PID closed loop para temperatura do canhão e bico
Modo de operação manual, semi automático e 
totalmente  automático

Interface para inspeção de entradas e saídas

Display automático de alarmes e sistema sonoro e visual

Software integrado com função osciloscópio
Capacidade de armazenamento de parâmetros 
técnicos ilimitada
Ajuste de molde automático

Sistema operacional em inglês e português
Portas de segurança com botão para parada 
de emergência

Ciclo de monitoramento online

Display touch screen de 12”

Programação gráfica visualizada

Interface PDP

Autoproteção monitoramento de injeção

Autoproteção monitoramento de fechamento do molde

Interface (CPS) controle processo estatístico

Isolamento elétrico classificado em IP54

Dispositivo detecção velocidade da rosca

Servomotor na injeção

Dispositivo de segurança para molde

3 tomadas para acessórios 380V 32A

1 tomada multi função 220V

Senha de segurança de 16 níveis

Interface para robô EUROMAP 67

Aquecimento automático

Tempo/posição/tempo + controle de posição para 
mudança do recalque

Dispositivo desrosqueamento elétrico

Interface para câmara quente

Parada de emergência auxiliar

Jato de ar

Interface para dispositivo desrosqueamento elétrico

Alterar a voltagem de fornecimento

Sistema de monitoramento central

Cortina de luz para portas de segurança

Micro de proteção óptica para portas de segurança

Cortina de luz para tapete de segurança

Unidade de injeção

Sistema duplo cilindro de injeção motor hidráulico de 
baixa velocidade e alto torque

Canhão e rosca nitretados

Proteção térmica do canhão e cobertura anti 
depuração (com proteção elétrica)

Sensores magnetostrictivos sem contato de alta 
precisão para controle do curso de injeção e extração.

10 estágios para controle de velocidade e pressão de injeção

10 estágios para controle de velocidade
/pressão/tempo/posição do recalque
5 estágios para controle de velocidade
/pressão/posição de plastificação

Contrapressão ajustável para antes ou depois da plastificação 

Unidade de injeção sob guias lineares

Duplo cilindro para avanço unidade de injeção

Função proteção da rosca

Função contrapressão

Limpeza de material automática

Sistema central de lubrificação manual para unidade de injeção

Água de resfriamento do canhão de ciclo duplo

Resistências em cerâmica

Dispositivo leitura rotação da rosca

Elevação do canhão para troca

Rosca homogeneizadora

Canhão e rosca bi metálicos

Unidade de injeção rotativa

Bico estendido (50/100/150/200mm maior)

Componentes especiais rosca

Dispositivo para retenção do calor com 
economia de energia(cobertura de silicone)

Bico valvulado

Curso de extração aumentado

Sistema hidráulico

Sistema servomotor de alta performance

Filtro de óleo baixa pressão de alta precisão

Válvulas hidráulicas importadas

Circuito hidráulico gera economia de energia com 
baixo nível de ruído 

Controle de contrapressão automático

Tubulação hidráulica confiável

Combinação modular de potência

Sistema de pré-aquecimento do óleo

Cobertura proteção motor da bomba

4 extratores de macho hidráulico (2 na placa fixa e 
2 na placa móvel)Circuito abertura do molde diferenciado

Abertura molde de alta pressão

Dispositivo de filtragem independente

Ajuste de molde automático

Pressão e calibração da vazão automáticos

Selos e vedações importados

Inspeção da temperatura de óleo automática com alarme

Cooler automático

6 conexões válvula sequencial (injeção)

Sistema de bomba de vazão variável com closed 
loop proporcional

Bomba de vazão variável

Sistema injeção com acumulador e servo de alta resposta

Trocador de calor majorado

Motor da bomba aumentado

Motor da plastificação majorado

Closed loop servomotor para controle da injeção, 
plastificação, recalque e contrapressão 
Plastificação durante abertura do molde 
(plastificação rápida)

Conjuntos múltiplos de conectores elétricos para macho

hidráulico e dispositivo de desrosqueamento 
(opcional, aumentável)

Outros

Manual de operações

Sapatas niveladoras

4 conjuntos olhal para elevação

Funil de 25kg

Rotâmetro com tubos de vidro

Garras de fixação para molde

Controlador de temperatura para molde

Alimentador automático

Desumidificador

1 tomadas para acessórios 380V 16A

Standard Opcional
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Lista Principais Peças

(Standard) Nome Peça

Vedações óleo (Aike)

Anel guia

Selo poeira

Controlador

Válvula direcional

Válvula proporcional

Servo válvula

Cartela válvula vedação eixo

Válvula de segurança

Válvula eletromagnética

Válvula reciprocante

Bomba de engrenagem

Sensor de pressão

Filtro de sucção magnético

Filtro de óleo baixa pressão

Sensor magnetostrictivo

DFLOCK colar hexágono com trava automática

Motor hidráulico

Servo motor

Coluna

Parafuso hexagonal de alta resistência

Anel da coluna

Cilindro de fechamento corpo

Cilindro de fechamento tampa

Pistão fechamento

Sapata deslizante

Canhão

Guia linear

Rolamento alinhamento

Servo drive

Placa

Marca/Especificações 

SKF

SKF

SKF

KEBA

Rexroth

Rexroth

Rexroth

Rexroth

Rexroth

Rexroth

Rexroth

Rexroth/Eckerle

Rexroth

Rexroth

HYDAC

MTS

DTFLOCK

STAFFA

Phase

Liga de aço

Fang Sheng

Aço carbono de alta qualidade

Aço carbono de alta qualidade

QT500-7A

Aço carbono de alta qualidade

QT500-7A

HuaYe

HTPM

HRB

Inovance

QT500-7A

País de Origem

Austria

Austria

Austria

Austria

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

EUA

Reino Unido

Itália

Taiwan

Taiwan

Taiwan

China

China

China

China

China

China

China

China

China

Endereços Companhia

Matriz: 

Base P&D: 

Base de produção:

Vendas e Assistência Técnica na China
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We Walk Alongside The World

Série DP Injetora 
Duas Placas

Desenhos e Especificações
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37.82 37.82 41.32

28.7x2+39.4 55.6+39.4+31 55.6x2+39.4

134.6 134.6 138.1 172.5 172.5 177.3 217 217 221.2

32+10 32+11 32+12 32+14

10.5x3.2x2.9 10.5x3.2x2.9 10.5x3.3x2.9 10.5x3.3x3.1

1755x1655

C

mm

10455

10455

10455

10455

A1

mm

2052

2076

2081

2240

A2

mm

2894

2917

2923

3082

L

mm

3013

3013

3198

3198

Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

89.0

154

370 550 600

01 02

148.82   148.82   153.22

113

N·m

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E16

M24, 48  profundidade

M24, 48  profundidade

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Especificações Técnicas UN800DP/UN900DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



1900x1850

66.37

178.6

55.6+39.4+31 55.6x2+39.4

172.5 172.5 177.3 217 217 221.2

20

875

40+11

10.7x3.4x3.0

40+12 40+14

10.7x3.4x3.1

40+22

12.0x3.6x3.410.7x3.4x3.0

830

mm

10746

10746

10746

11946

mm

2136

2141

2300

2437

mm

2977

2983

3142

3424

mm

3013

3198

3198

3645

550 600 800

03 04

148.82   148.82   153.22

113

N·m

M24, 48  profundidade

M24, 48  profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E17

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN1000DP/UN1100DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



55.6+39.4+31 55.6x2+39.4 60x3+55.6

348221.2217217172.5 172.5 177.3

1230

57+12

12.0x3.7x3.1

57+14

12.0x3.7x3.3

57+22

13.0x3.8x3.5

57+23

13.4x3.7x3.6

mm

11802

11802

13002

13402

mm

2264

2423

2560

2580

mm

3106

3265

3547

3586

mm

3198

3198

3645

3430

550 600 800 1000

05 06

113 114

N·m

M24, 48profundidade

M30, 60 profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E18

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN1300DP/UN1500DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



55.6+39.4+31 55.6x2+39.4 60x3+55.6 60x4+55.6

172.5 172.5 177.3 217 217 221.2 348

1230

421.7

1380

73+12

12.4x4.2x3.2

73+14

12.4x4.2x3.4

73+22

13.6x4.2x3.6

73+23

14.0x4.2x3.7

73+37

14.5x4.2x3.4

mm

12386

12386

13586

13986

14500

mm

2364

2523

2660

2680

2730

mm

3206

3365

3647

3686

3774

mm

3198

3198

3645

3430

3640

1000800600550

07 08

113 114 122

N·m

M24, 48profundidade

M30, 60profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E20

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN1700DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



55.6x2+39.4

217 217 221.2

60x3+55.6 60x4+55.6

348 421.7

1880

94+14

13.0x4.4x3.5

94+22

14.2x4.4x3.8

94+23

14.6x4.4x3.8

94+37

16.1x4.4x3.9

94+37

17.5x4.4x4.2

mm

12960

14160

14560

16060

17460

mm

2678

2815

2835

2885

2920

mm

3520

3802

3841

3929

4155

mm

3198

3645

3430

3640

3750

600 800 1000 1230

09 10

114 122113

N·m

M24, 48profundidade

M30, 60profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E21

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN2000DP/UN2300DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



3110

3900

20

2970x2680

60x3+55.6 60x4+55.6

1230

421.7348

33

75

2200

114+22

15.1x4.6x3.9

114+23

15.5x4.6x4.0

114+37

17.0x4.9x4.1

114+41

18.5x4.9x4.3

114+60

20.0x4.9x4.4

114+60

21.5x4.9x4.5

114+65

23.0x4.9x4.6

mm

15054

15454

16200

16200

20200

20200

23200

mm

2955

2975

3025

3060

3095

3143

3345

mm

3942

3981

4069

4295

4421

4535

4595

mm

3645

3430

3640

3750

3855

4100

4285

62.1

1000

65 

46178 

320 

182

8

376 

189

9

296.7 

2000

450 

212

9

1000800

11 12

114 122

N·m

M24, 48profundidade

M30, 60profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E21

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN2700DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 

www.y izumi.com www.y izumi.com



60x3+55.6 60x4+55.6

1230

421.7348

81

2550

143+23143+22

mm

15400

15400

16500

16500

20500

20500

22500

mm

3140

3160

3210

3245

3280

3328

3530

mm

4127

4166

4254

4480

4606

4720

4780

mm

3645

3430

3640

3750

3855

4100

4285

33

1584 1872 2160 21601000800

13 14

UN3200DP

114 122

15.5x5.1x4.1 17.0x5.1x4.2 18.5x5.1x4.3 20.0x5.1x4.5 21.5x5.1x4.6 23.0x5.1x4.7 24.5x5.1x4.8

N·m

M24, 48profundidade

M30, 60profundidade

Série DP Injetoras Duas Placas Série DP Injetoras Duas Placas

Desenho ilustrativo

Entrada e saída de água refrigerada 
na parte móvel do molde

Conexões da água de resfriamento 
do molde

Conexões de resfriamento 
do óleo

Conexão fornecimento de energia

Desenho Dimensões Placa

Furação do robô de acordo com 
EUROMAP 18/E22

C A1 A2 L Pressão ar 
comprimidoModelo Bitola cabo Corrente total Capacidade 

fundação
No. linhas de água
refrigerada

Vazão de água refrigerada 
(exceto molde)

Pressão água 
refrigerada

Nota:
1.Ciclo em vazio de acordo com a EUROMAP 6.

2.A capacidade de carga da placa móvel é de 2/3 do peso total do molde.

3.A capacidade de injeção é calculada pela GPPS e representa 0,92 vezes o volume de injeção teórico.

4.Três tipos de rosca estão disponíveis para cada modelo e o mediano é standard para o equipamento
3 5.Os dados da unidade de injeção são internacionais e calculados conforme segue: volume teórico de injeção [cm ] x pressão de injeção [MPa]/100 

6.A capacidade de plastificação é calculada pela GPPS (para unidade de injeção modelo 18500 e menores) ou PP (para unidade de injeção acima do modelo 18500).

7.As palavras em azul e verde respectivamente representam a configuração padrão da unidade de fechamento e unidade de injeção.

8.Devido a constante melhoria técnica, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Especificações Técnicas UN3200DP

Unid.

Unidade de Injeção

Capacidade tanque de óleo

Descrição 

Modelo

Diâmetro da rosca

Volume de injeção teórico

Capacidade de injeção

Pressão de injeção

Relação L:D

Vazão de injeção

Velocidade máx. de injeção 

Curso da rosca

Velocidade máx. da rosca

Torque da rosca

Velocidade de plastificação

Capacidade de aquecimento

Zona de controle de 
temperatura

Força de contato do bico

Curso unidade de injeção

Força de fechamento

Força de abertura

Tamanho placa

Espaço entre colunas

Altura de molde

Curso máx. abertura

Abertura total

Força extrator

Curso extrator

Número de extratores

Pressão do sistema

Motor

Vazão bomba

Potência total

Ciclo em vazio

Peso máx. molde

Peso máquina (fechamento + 
unidade de injeção, sem óleo)

Dimensões equipamento

Unidade de fechamento

Sistema elétrico & Sistema hidráulico

Geral 
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