
 

  

 

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 

 

1 

 

ENGEL zakládá podnik pro použité stroje  

 

Schwertberg/Rakousko – prosinec 2020 

Založením ENGEL Used Machinery s.r.o. rozšiřuje výrobce vstřikovacích strojů 

a poskytovatel systémových řešení ENGEL se sídlem ve Schwertbergu, Ra-

kousko, svou nabídku o použitá zařízení. Zákazníci ENGEL využívají výhod 

nepřetržitého poradenství z jediného zdroje. 

 

Kromě vstřikovacích strojů odkupuje nový podnik i použité roboty řady ENGEL. Tyto výrobky 

následně upravuje a znovu je nabízí na trhu. „Mnohdy přichází v úvahu jen výrobní jednotka 

z druhé ruky. I pro tyto požadavky bychom chtěli našim zákazníkům nabídnout kvalitní řešení 

s obvyklou možností poradenství od společnosti ENGEL a vynikajícím servisem,“ 

zdůvodňuje toto strategické rozhodnutí Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL. Odkou-

pené vstřikovací stroje a roboty jsou upravovány v naší vlastní firmě. Společnost ENGEL k 

tomu vytvořila potřebné kapacity ve svých výrobních závodech v Rakousku a v České re-

publice.  

Sídlem nově založeného podniku je Praha, Česká republika. „Východní Evropa je největší a 

nejrychleji rostoucí trh s použitými vstřikovacími stroji,“ říká Leopold Praher, generální ředitel 

společnosti ENGEL Used Machinery.  

Leopold Praher působí u společnosti ENGEL již déle než 30 let, naposledy jako vedoucí 

odbytu Elast/LIM, a odpovídá za celosvětový obchod společnosti ENGEL v oblasti 

elastomerů a duroplastů. Pan Praher zpočátku převezme obě funkce v jedné osobě, aby 

úsek Elast/LIM, který je pro společnost ENGEL strategicky důležitý, co nejlépe připravil pro 

řádného nástupce.  
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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 nej-
modernějšími 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 au-
torskými právy. Mohou také zahrnovat ochranné známky a jako takové jsou chráněny, aniž by byly 
výslovně zvýrazněny.  

www.engelglobal.com 

Leopold Praher převzal vedení nově 
založené společnosti ENGEL Used Machi-
nery s.r.o. 
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