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Společnost ENGEL opět roste 

 

Schwertberg, Rakousko – červen 2021 

Krátce před začátkem sympózia live e-symposium 2021 zveřejnila pořádající 

společnost ENGEL optimistickou vyhlídku na současný obchodní rok. „Stav 

našich objednávek je na stejně vysoké úrovni jako v roce 2018“, říká CEO 

Dr. Stefan Engleder. „Regulérně nás to katapultovalo z krize.“ Současně však 

na rakouského výrobce vstřikovacích strojů a poskytovatele systémů čekají 

nové výzvy, především aktuální těžkosti v dodávkách surovin a komponent. „V 

době krize jsme se dále vyvíjeli“, dodává pan Engleder. „Všechny výzvy dobře 

zvládneme.“ 

 

V listopadu 2020 se situace změnila. Také poptávka z oblasti automobilového průmyslu se 

po dvou velmi těžkých letech opět zvýšila. Obchodní rok 2020/2021 tak nakonec dopadl k 

naší spokojenosti. Skupina ENGEL, která má po celém světě 6 400 zaměstnanců dosáhla 

obratu 1,1 miliardy eur. Obrat v porovnání s loňským rokem sice opět poklesl o 15 procent, 

avšak v tomto obchodním roce společnost ENGEL opět počítá s růstem. „Pokud se rostoucí 

trend potvrdí, je reálné navýšení až o 20 procent“, říká CSO Dr. Christoph Steger.  

 

Poptávka stoupá ve všech regionech  

Regionální rozdělení obratu v ukončeném obchodním roce 2020/2021 odráží dopady krize. 

Obrat skupiny v Evropě dosáhl 45 procent, což je výrazně méně než podíl v loňském roce, 

kdy činil 54 procent. Z Ameriky to bylo 30 procent – v porovnání s 25 procenty v loňském 

roce – a z Asie 23 procent v porovnání s loňskými 20 procenty. „K silnému oživení 

hospodářství došlo nejprve v Americe a Asii – a zde především v Číně“, říká pan Steger. 

„Mezitím nabrala dobrý kurz také Evropa.“  

Stejně tak došlo k posunu rozdělení obratu podle odvětví. K výraznému nárůstu došlo 

především v oblasti Technical Moulding. Technical Moulding zahrnuje mimo jiné segmenty 

domácích potřeb, sportu, her a volného času, které během pandemie korony zaznamenaly 

po celém světě vyšší poptávku. Dále také vzrostl podíl oblasti Business Unit Medical. 

mailto:sales@engel.at


 

  

 

Tisková | zpráva 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

2 

Plastové výrobky mají vysoký přínos v boji proti pandemii. Zakázky ovlivněné pandemí 

Covid-19 zpracovává společnost ENGEL od počátku pandemie s vyšší prioritou.  

 

Schopnost plnit dodávky je zajištěna i přes nedostatek materiálu  

„Plast je a zůstane materiálem budoucnosti – to se odráží v silně a především rychle rostoucí 

poptávce“, říká pan Steger. Dobrý stav zakázek nás ladí optimisticky, avšak přetrvává určitá 

nejistota, která komplikuje plánování. „Musíme se připravit na to, že trhy budou nestálé a 

budou od nás vyžadovat vyšší flexibilitu.“ „Na krize jsme připraveni“, dodává pan Stefan 

Engleder. „Naše světová výrobní síť a decentrálně posilněná technologie v prodeji, službách 

a používané technice nám pomáhá reagovat flexibilně.“ 

Pandemie Covid-19 ještě není za námi, zdůrazňují jednatelé společnosti ENGEL. Lockdown 

v jednotlivých zemích a cestovní omezení s předpisy karantény pořád ještě ztěžují 

každodenní podnikání. Největší výzvou jsou však v současnosti nedostatečné dodávky 

surovin a komponent. „Situace v zásobování pro nás bude v příštích měsících znamenat 

ještě určité zkoušky“, říká pan Engleder. Společnost ENGEL sice může díky své mezinárodní 

tovární síti a díky strategii Dual-Sourcing, která je již několik let osvědčená, zajistit světovou 

schopnost dodávky, pomyslné nůžky nákladů se však nadále rozevírají. „Trhy jsou přehřáté 

a tento efekt je posílen rostoucí inflací“, dodává pan Engleder. „To bude mít ve strojírenství 

vliv na ceny.“  

 

Udržitelnost a digitalizace pohánějí růst  

Inovace a současně také růst jsou aktuálně motivovány především těmito třemi tématy: 

udržitelnost, digitalizace a transformace automobilů. Všechny tři oblasti jsou vzájemně velmi 

úzce propojené. „Udržitelnost je možná jen s digitalizací“, tak zní základní myšlenka 

letošního sympózia ENGEL live e-symposium. „Digitalizace nám pomáhá využívat celý 

potenciál vstřikovacích strojů a díky tomu vyrábět efektivněji a s vyšší udržitelností,“ říká pan 

Stefan Engleder. „Pokud opravdu využijeme digitalizaci, pak se již politické cíle na snížení 

CO2 najednou nezdají tak nemožné.“ Inovativními produkty a technologiemi společnost 

ENGEL výrazně přispívá při budování oběhového hospodářství v oblasti plastů, které má 

výraznou úlohu při růstu udržitelnosti v plastikářském průmyslu.  
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Udržitelná mobilita je zase pohonem v oblasti transformace v automobilovém průmyslu. 

Nezávisle na tom, která alternativní technologie pohonu se dlouhodobě prosadí, bude podíl 

plastu v automobilech dále stoupat. Centrálním předpokladem udržitelné mobility zůstává 

lehká konstrukce, která vyžaduje inovativní řešení vstřikování plastů.  

 

Síla v inovacích je základem úspěchu 

Síla v inovacích je právě v této době plné výzev důležitým základem úspěchu a odrazovým 

můstkem při novém oživení hospodářství. „Také v uplynulých 18 měsících jsme stejně 

intenzivně pracovali na našem vývojovém cíli“, říká pan Engleder. Společnost ENGEL 

investuje každý rok 70 milionů eur do výzkumu a vývoje. Na žebříčku vynálezců, který 

každoročně zveřejňuje rakouský patentový úřad, se společnost ENGEL stále řadí mezi deset 

nejlepších podniků s většinou přihlášek k patentu. V poslední zprávě za rok 2020 obsadila 

společnost ENGEL čtvrté místo. 

„S našimi produkty, technologiemi a řešeními jsme velmi dobře připraveni na to, abychom 

optimálně uspokojili dnešní a budoucí požadavky našich zákazníků“, zdůrazňuje pan 

Engleder. „Společně všechny naše výzvy dobře zvládneme.“ 

 

 

Společnost ENGEL opět pracuje naplno, mimo jiné také v mateřském 
závodě v rakouském Schwertbergu.  
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Obrázky: 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. 

„Také v měsících, které byly plné výzev, jsme stejně 
intenzivně pracovali na našem vývojovém cíli. To 
nám nyní přináší ovoce v oblasti digitální 
transformace, především z hlediska naší snahy o 
udržitelnost.“  

Dr. Stefan Engleder, CEO, skupina ENGEL 

„Plast je a zůstane materiálem budoucnosti – to se 
odráží v silně a především rychle rostoucí poptávce.“  

Dr. Christoph Steger, CSO, skupina 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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