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ENGEL rozbudowuje zakład  

produkcji robotów w Dietach 

 

Schwertberg/Austria – grudzień 2022 

Dzięki inwestycjom na poziomie około 11 milionów euro ENGEL wzmacnia 

produkcję robotów na terenie zakładu w Dietach w Górnej Austrii. W ramach 

dwóch faz inwestycji rozbudowane i zmodernizowane zostaną: produkcja, 

logistyka i część szkoleniowa a także budynek biurowy. Początek budowy w 

maju 2023. 

 

Producent wtryskarek i ekspert automatyzacyjny ENGEL z siedzibą w Schwertbergu 

wychodzi poprzez tę inwestycję naprzeciw rosnącemu na całym świecie zapotrzebowaniu na 

roboty i zintegrowane rozwiązania systemowe do produkcji wtryskowej. „Znacznie ponad 

połowę wszystkich produkowanych przez ENGEL wtryskarek dostarczamy z jakąś formą 

automatyzacji, a tendencja jest stale rosnąca”, podkreśla dr Stefan Engleder, CEO w grupie 

ENGEL.  

Założony w roku 1980, zakład w Dietach opracowuje i produkuje dziś trzy serie robotów: 

roboty liniowe viper, roboty e-pic pick and place i chwytaki wlewków pic A. Na istniejącym 

terenie zakładu trwa rozbudowa budynku w kierunku zachodnim. Łącznie w nowej części 

znajdzie się ponad 3000 m² powierzchni użytkowej. 

Linia montażowa zostanie zmodernizowana w ramach podjętych prac budowlanych. „ENGEL 

w przyszłości będzie w stanie jeszcze elastyczniej reagować na życzenia klienta i 

krótkoterminowe zmiany w zamówieniach bez wydłużania terminów dostaw”, mówi Engleder. 

 

Więcej miejsca dla produkcji, logistyki i szkoleń 

Do wiosny 2024 ukończone zostaną obszary produkcji, logistyki i szkoleń, a także 

uruchomiona zostanie nowa instalacja fotowoltaiczna. Przy wszystkich pracach budowlanych 

w ramach grupy kapitałowej ENGEL na pierwszym miejscu stawia zrównoważony rozwój. 
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Dzięki inwestycji w Dietach wszystkie trzy austriackie zakłady produkcyjne ENGEL, dzięki 

fotowoltaice, będą wytwarzać własny prąd.  

Bezpośrednio po rozszerzeniu obszarów produkcyjnych ENGEL gruntownie zmodernizuje i 

rozszerzy obecny biurowiec w Dietach. ENGEL tworzy w ten sposób fundament do dalszego 

zwiększania zatrudnienia w przyszłości. Już dziś do placówki w Dietach poszukiwani są 

mechatronicy, technicy uruchomień, technicy oprogramowania i inżynierowie konstruktorzy. 

 

Jörg Fuhrmann, nowy Vice President ENGEL Automation 

Wysokie kompetencje w dziedzinie automatyzacji i własna oferta robotów to klucz do 

sukcesu ENGEL. „Kiedy idealnie dostosowujemy do siebie wtryskarkę, automatyzację i 

technologię przetwarzania, możemy maksymalnie wykorzystywać potencjał efektywności i 

jakości”, podkreśla Jörg Fuhrmann, Vice President działu automatyzacji i Composite 

Systems w ENGEL. Klienci ENGEL korzystają na zintegrowanej koncepcji sterowania ze 

wspólną platformą danych i jednolitą logiką obsługi w całej jednostce produkcyjnej. „Dla wielu 

klientów wysokie kompetencje w dziedzinie rozwiązań systemowych są ważnym kryterium 

przy wyborze ENGEL”, mówi Fuhrmann.  

Jörg Fuhrmann przejął z dniem 1 listopada 2022 kierowanie działem automatyzacji i 

Composite Systems. Wrócił do ENGEL po tym jak od roku 2007 do 2016, w ramach grupy 

kapitałowej, kierował działem automatyzacji w ENGEL Austria i jednocześnie był prezesem 

ENGEL Automatisierungstechnik Deutschland. W tym okresie odpowiadał między innymi za 

wprowadzenie serii produktów ENGEL viper i ENGEL easix. Jörg Fuhrmann po roku 2007 

znacznie rozbudował ten obszar działalności tworząc podstawy trwałego sukcesu 

automatyzacji ENGEL.  
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Dietach w Górnej Austrii jest siedzibą fabryki robotów ENGEL. 
Aktualnie w zakładzie pracuje 260 pracownic i pracowników.  

 

 

Jörg Fuhrmann od 1 listopada 2022 pełni 
funkcję Vice President działu automatyzacji 
i Composite  
Systems w ENGEL. 

Zdjęcia: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
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, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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