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WOOJIN PLAIMM Co. Ltd.  
posiluje své aktivity v Evropě

Společnost WOOJIN PLAIMM Co. Ltd. za-
ložená v roce 1985 staví, jako největší ko-
rejský výrobce vstřikovacích lisů, až 2.700 

strojů ročně. Woojin se vyznačuje vysokou 
ekonomickou výkonností – téměř vše pochá-
zí z jedné dílny: od slévárny přes mechanické 
zpracování až po závěrečnou montáž.

Ještě před několika lety byla firma zastou-
pena především v Asii – s novou orientací 
mezinárodní obchodní strategie se trh nyní 
rozšiřuje nejen do Severní a Jižní Ameriky, ale 
také do Evropy. Na podzim roku 2014 byl kvůli 
tomu uveden do provozu nový závod v Koreji 
s plochou přibližně 700.000 m². Objem výroby 
činí až 6.500 strojů ročně.

Již 2 roky působí výzkumné a vývojové cent-
rum společnosti Woojin Plaimm v rakouském 
Leobersdorfu. Díky evropskému sídlu se stále 
více dostávají do popředí požadavky na stroje 
a systémy, jako jsou řídicí a informační systé-
my, záznam a zpracování dat výrobních strojů. 
Pro optimální integraci evropských standardů 
do technologie byla ze sídla v Rakousku vy-
tvořena evropská centrála s vlastním odbyto-
vým a servisním centrem.

Spektrum nově vyvinutých strojů obsahuje 
v současné době konstrukční řady TH hyd-
raulické kloubové lisy s uzavíracími silami 50 
až 450 tun, konstrukční řady TE s plně elek-
trickým pohonem 30 až 450 tun a konstrukční 
řadu DL-A5 – plně hydraulický dvoudeskový 
vstřikovací lis s uzavírací silou 450 až 3300 tun.

Stroje řady DL jsou sériově vybaveny servo-
čerpadlem. Výhodou je velmi nízká spotřeba 
energie, protože ta je potřeba pouze tehdy, 
když probíhá pojezd v ose stroje. Konstrukční 
velikost pokrývá velmi 
široké spektrum od 
450 až do 3300 tun.

U DL-A5 650, hydrau-
lického dvoudesko-
vého lisu s uzavírací 
silou 650 tun, je doba 
chodu nasucho nižší 
než 3 sekundy. U me-
chanické konstrukce 
bylo pamatováno na 

to, aby byl při 
rychlém vstři-
kování zásobník 
velmi blízko válci 
a čerpadlo blízko 
k olejové nádrži. 
Z hlediska pro-
vádění údržby, 
například když se 
musí na čerpadle 
provést servis, je 
však jednoduše 
přístupný.

Při vývoji strojů série TE stála v popředí 
zejména výkonnost, například provádě-
ní souběžných pohybů, které jsou jedno-
značnou výhodou plně elektronického lisu. 
Stroje série TE jsou poháněny nejnovější 
technikou servomotorů, jejichž kompaktní 

konstrukce nabízí četné výhody, jednou 
z nich je malá instalační 

plocha. Ob-
last použití 
z a h r n u j e 
z e j m é n a 
a u t o m o -
bilní prů-
mysl, ale 
i lékařskou 
t e c h n i k u 
a zábavní 
elektroniku.

Na největším plas-
tikářském veletrhu, 
K 2016 v Düsseldorfu 
(19. až 26. října 2016), 
představí WOOJIN 
PLAIMM v hale 15, 
stánek D58, na plo-
še 300 m² - lis DL 
A5 650 tun s formou 
firmy Inglass S.p.A. 
z Itálie, čelní mřížka 
v nejnovější techno-
logii - lis TH 280 tun 

s technologií vodní injektáže od firmy PME 
Fluidtec z Německa, pedál spojky - lis TE 280 
s uzavírací formou od rakouské firmy HTW 
Formenbau i vertikální lis VHR 75 tun s kru-
hovým stolem.

Všechny lisy jsou vybaveny řídicím systémem 
rakouské firmy Bernecker & Rainer, a servo-
hydraulikou od evropských subdodavatelů.

Velkou část suroviny zpracovávané na vele-
trhu dává k dispozici rakouská firma Borealis 
jako partnerská firma.
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Tým společnosti WOOJIN PLAIMM v Rakousku 
s panem Ickem Whanem Kimem, prezidentem 
WOOJIN PLAIMM Co. Ltd., Dietmaren Morwitze-
rem, CEO WOOJIN PLAIMM GmbH a vývojový, 
prodejní a servisní tým.

Plně hydraulický dvoudeskový vstřikovací lis DL-A5

Plně elektrický kloubový vstřikovací lis série TE

Plně hydraulický kloubový vstřikovací lis série TH

Plně hydraulický vertikální 
vstřikovací lis série VH
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