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Společnost ENGEL na špici žebříčku udržitelnosti  

v oblasti výroby vstřikovacích strojů 

EcoVadis: zlato pro společnost ENGEL 

 

Schwertberg/Rakousko – listopad 2022 

Společnost ENGEL se ve světovém měřítku řadí k průmyslovým podnikům s 

nejvyšší mírou udržitelnosti. Posledním potvrzením je aktuální žebříček 

udržitelnosti na platformě EcoVadis. Společnost ENGEL zlepšila své umístění 

ze stříbrné na zlatou příčku a je tak k dnešnímu dni jediným výrobcem 

vstřikovacích strojů se zlatým oceněním.  

 

„Jako rodinná firma myslíme při veškerém našem konání na další generace. Tento základní 

postoj zavedl již zakladatel naší firmy a je dodnes velmi angažovaně rozvíjen všemi 

generacemi jednatelů podniku a všemi zaměstnanci,“ říká pan Dr. Stefan Engleder, CEO 

skupiny ENGEL. „Z ocenění máme velkou radost a jsme hrdí na to, že je naše udržitelná 

práce potvrzena také objektivně.“ 

EcoVadis je světově největší poskytovatel žebříčků udržitelnosti. Tyto žebříčky zahrnují data 

více než 90 000 podniků a zaměřují se vždy na globální dodavatelské řetězce. Hodnotí se 

ekologické, sociální a také etické aktivity podniku.  

 

Zelená elektřina a uzavřené chladicí okruhy 

„V oblasti životního prostředí je společnost ENGEL na špici, kam se řadí jen jedno procento 

všech hodnocených průmyslových podniků,“ specifikuje pan Martin Weger, Vice President 

Global Quality and Environment společnosti ENGEL, jeden z detailů auditu, který proběhl v 

létě letošního roku. Posuzovaná kritéria zahrnují mnoho aspektů, počínaje opatřeními na 

ochranu životního prostředí, přes certifikace, až po uhlíkovou stopu. To zahrnuje také to, že 

společnost ENGEL již všechny světové pobočky nechala certifikovat podle normy ISO 14001 

a ISO 9001 a využívá velmi mnoho zelené elektřiny. „V rakouských závodech je podíl zelené 
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elektřiny stoprocentní. Část si sami vyrábíme pomocí vlastních fotovoltaických zařízení,“ říká 

pan Weger. „V současné době fotovoltaickými zařízeními vybavujeme také další závody a 

pobočky a probíhají zkoušky také s jinými alternativními zdroji energie, jako je využití 

geotermie v Číně.“ 

Právě téma voda ukazuje, jakou mírou se EcoVadis zabývá detaily. „V závodě Schwertberg 

odebíráme vodu z řeky Aist, která teče hned kolem našeho závodu. Vybudovali jsme zde 

uzavřený obvod, který neumožňuje ztráty a kontaminace,“ dodává pan Weger.  

 

Zajištění blahobytu pro další generace 

Toto velmi dobré umístění v žebříčku EcoVadis podtrhuje jednak velkou odpovědnost 

společnosti ENGEL za životní prostředí a celou společnost, a současně také velmi posiluje 

zaměření tohoto strojírenského podniku pro budoucnost. „Mnoho zákazníků se při koupi 

rozhoduje také podle umístění v žebříčku EcoVadis,“ zdůrazňuje pan Stefan Engleder. „Na 

vylepšení udržitelnosti našich procesů budeme i nadále neustále pracovat. Po celém světe 

by se měli lidé spoléhat na to, že používají plastové výrobky, při jejichž výrobě byly účinně 

využity zdroje a jejichž dodavatelské a hodnotové řetězce jsou po etické stránce v pořádku. 

Tím zajistíme blahobyt, především také pro naše budoucí generace.“  
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Radost z ocenění: Martin Weger (vlevo) a Stefan 
Engleder (vpravo).  

Obrázek: ENGEL 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí 
veškeré technologické moduly pro zpracování plastů kompletně na jednom místě: vstřikovací stroje 
pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o sobě 
konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní Americe 
a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým 
zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a 
nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní. 

Kontakt pro novináře: 
Ute Panzer, vedoucí úseku marketingu a komunikace, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, e-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, e-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt pro čtenáře: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, e-mail: sales@engel.at 

Právní upozornění: 
Běžné názvy, obchodní názvy, názvy produktů apod. uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny 
autorskými právy. Mohou také zahrnovat ochranné známky a jako takové jsou chráněny, aniž by byly 
výslovně zvýrazněny.  
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