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Společnost ENGEL zakládá novou  

prodejní jednotku pro digitální produkty 

Jednotné kontaktní místo  

pro digitální transformaci 

 

Schwertberg, Rakousko – červen 2021 

V prodejním týmu digitálních řešení spojuje společnost ENGEL všechny 

prodejní aktivity digitálních produktů a řešení z programu inject 4.0. Zákazníci 

tak mají nyní k dispozici centrální kontaktní osobu pro všechna témata týkající 

se digitalizace v průmyslu vstřikování plastů.  

 

Program inject 4.0 obsahuje produkty a řešení ze všech tří oblastí smart factory: smart 

machine, smart production a smart service. Patří zde mimo jiné inteligentní asistenční 

systémy produktové skupiny iQ, řešení managementu Shopfloor společnosti TIG, jako je 

MES authentig a také servisní řešení e-connect, jako je e-connect.24 a e-connect.monitor.  

„Naši zákazníci obdrží kompletní poradenství pro svou strategii digitalizace odpovídající 

jejich potřebám a příslušná řešení od jednoho výrobce“, říká Dr. Stefan Engleder, CEO 

skupiny ENGEL. „Tři oblasti smart machine, smart production a smart service jsou čím dál 

propojenější. Spojení odborných znalostí v jednom prodejním týmu odpovídá tomuto vývoji.“ 

Hustá prodejní síť společnosti ENGEL je nyní k dispozici všem zákazníkům na celém světě a 

nabízí produkty ENGEL a TIG.  

 

Synergie zvyšují výhody pro zákazníka 

Vedoucím nové jednotky prodeje digitálních řešení je pan Hannes Zach, dosavadní vedoucí 

prodeje a marketingu společnosti TIG a od roku 2000 působící v koncernu ENGEL. „Tímto 

dalším vývojem našeho prodeje chceme nadále zajistit jednoduchou a rychlou komunikaci 
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našich zákazníků s našimi odborníky. Vytvořili jsme tak celosvětové jednotné kontaktní místo 

pro digitální transformaci v průmyslu vstřikování plastů“, říká pan Hannes Zach.  

Společnost TIG je od roku 2016 součástí koncernu ENGEL a bude i v budoucnu vedena 

jakou samostatný podnik. V oblasti vývoje a služeb jedná TIG nadále nezávisle na 

společnosti 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 jako dodavatel z jediného zdroje: 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. 

„Ke zvýšení prospěchu zákazníka 
využíváme synergie.“ 

Hannes Zach, vedoucí prodeje 
digitálních řešení 

Obrázek: ENGEL 
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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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