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K 2022: ENGEL - be the first 

Innowacje i globalna obecność  

determinują długofalowy rozwój 

 

Schwertberg/Austria – październik 2022 

Be the first. - Pod tym hasłem ENGEL prezentuje na K 2022, w dniach od 19 do 

26 października w Düsseldorfie innowacyjne produkty i rozwiązania na rzecz 

bardziej zrównoważonej branży wtryskiwania. Efektywność energetyczna, 

gospodarka obiegu zamkniętego i cyfryzacja to najważniejsze tematy i trendy, 

które w tych ciągle wymagających czasach mają potencjał rozwoju.  

Dla zarządu ENGEL K 2022 są istotnym barometrem nastrojów całej branży, 

ponieważ odczuwalny jest spadek liczby zamówień, jak zauważa CEO ENGEL, 

dr Stefan Engleder. Nadal inwestuje się jednak w większą efektywność 

energetyczną - główny temat K 2022. Dla Europy energooszczędne rozwiązania 

mają kluczowe znaczenie. Cyfryzacja oraz gospodarka obiegu zamkniętego 

znacznie przyczyniają się do obniżania zużycia energii w przemyśle 

przetwarzania tworzyw sztucznych i do ochrony klimatu.  

 

„Wystartowaliśmy na K 2022 z dużym entuzjazmem. Wreszcie znów mamy okazję do 

osobistych rozmów z klientami i partnerami w atmosferze targowej”, mówi Stefan Engleder 

na rozpoczęciu największych na świecie targów branży tworzyw sztucznych i kauczuku. „Dla 

nas targi K są jak olimpiada. Cieszymy się, że nareszcie będziemy mogli zaprezentować 

szerszej publiczności efekty naszych prac badawczo-rozwojowych z ostatnich kliku lat”. Trzy 

główne tematy na obu stoiskach ENGEL są ściśle ze sobą związane. Cyfryzacja dostarcza 

narzędzi do efektywnej energetycznie produkcji i domykania obiegów surowców. Tylko 

wszystkie trzy tematy łącznie umożliwiają zmniejszenie śladu węglowego podczas 

formowania wtryskowego w celu aktywnego wspierania ochrony klimatu. „Pomysły 

i rozwiązania zmierzające do bardziej zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych były 

już widoczne podczas ostatnich targów K. W tym roku branża potwierdzi, że to nie były 

chwilowe mody. Wiele rozwiązań już dziś znajduje skuteczne zastosowania praktyczne, a 

dalsze zainteresowanie tą tematyką jest duże”. 
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Zrównoważony rozwój napędza ewolucję i wzrost 

Aby osiągać cele zrównoważonego rozwoju, potrzeba wiele nowych technologii, co 

przekłada się na stałe inwestycje, pomimo niepewności związanych z sytuacją 

geopolityczną. Od sierpnia ENGEL notuje delikatny spadek liczby nowych zamówień. 

Odpowiadają za to przede wszystkim branża budownictwa i infrastruktury. Jednocześnie 

branża motoryzacyjna nadal ma się dobrze.  

Obok warunków geopolitycznych, do największych wyzwań aktualnie zaliczają się nadal 

odczuwalne zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz silnie rosnące ceny energii i materiałów. 

ENGEL nastawia się na dalsze spadki popytu, nawet jeśli zdaniem zarządu perspektywa 

średnio- i długoterminowa są obiecujące. „Przetwarzanie tworzyw sztucznych pozostaje 

rynkiem o potencjale wzrostowym”, podkreśla Stefan Engleder.  

 

Droga energia bardzo silnie uderza w Europę centralną 

Ze względu na aktualnie stosunkowo wysoką jeszcze liczbę zamówień ENGEL liczy się 

z tym, że bieżący rok obrotowy 2022/23 w marcu 2023 zamknie minimalnie powyżej 

poprzedniego. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu sprzed kryzysu, z roku 2018/19. 

Obroty wynosiły wówczas 1,6 mld euro. Już w ubiegłym roku gospodarczym 2021/22 ENGEL 

niemal skompensował załamanie wynikające z kryzysu na rynku samochodowym i 

początkiem pandemii koronawirusa. Koncern, dzięki obrotom na poziomie 1,5 mld euro, 

wypracował wzrost na poziomie 36 procent. 50 procent tych obrotów pochodziło z Europy, 

27 procent z Ameryki, 21 procent z Azji i 2 procent z innych regionów.  

Niemcy nadal są dla ENGEL największym pojedynczym rynkiem, który - podobnie jak Austria 

i Szwajcaria jest silnie napędzany Technologią. Na ten region silnie oddziałują ceny energii. 

Jest to odczuwalne przy nowych inwestycjach. Popyt na rozwiązania energooszczędne jest 

wysoki.  

Sytuacja w Europie wschodniej jest podobna. Również tam ekstremalnie wysokie ceny 

energii są wyzwaniem dla przetrwania wielu firm. Inwestycje ograniczają się do nowych 

projektów i są ściśle skoncentrowane wokół rozwiązań energooszczędnych.  
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Europa zachodnia pozostaje na kursie wzrostowym po wyjątkowo udanym roku 2021/22, 

napędzana zwłaszcza przez przemysł samochodowy. Lwią część sukcesu region 

zawdzięcza Włochom i Francji. Wzrost notowany jest tam również w obszarze opakowań. 

ENGEL w ubiegłym roku gospodarczym zatrudnił w obu krajach ekspertów branżowych, 

którzy wzmacniają lokalne zespoły specjalistycznym know-how.  

 

Ameryka czerpie dalsze korzyści z trendu do inshoringu 

Mimo trudnych gospodarczych warunków ramowych, Ameryka Północna również 

odnotowuje bardzo dobre parametry biznesowe. Wzrósł tam wyraźnie przede wszystkim 

obszar Packaging. Łącznie ENGEL korzysta w tym regionie z utrzymującego się trendu do 

inshoringu. Poprzez program ENGEL Fast Track zareagował na wyjątkowo duże 

zapotrzebowanie na maszyny dostępne od ręki. Ta strategia pozwala pozyskiwać dla siebie 

liczne projekty. Z uwagi na obecną recesję ENGEL zakłada spadek popytu w Ameryce 

Północnej w krótkiej perspektywie. Średnio- i długookresowo rynek ten oferuje jednak 

doskonałe warunki do dalszego, mocnego wzrostu. Przyczynia się do tego rozwój 

elektromobilności oraz coraz większe zastosowanie recyklatów, między innymi w 

opakowaniach z tworzyw sztucznych.  

W krajach Ameryki Łacińskiej branża motoryzacyjna wróciła jako koło zamachowe 

gospodarki. Przemysł samochodowy rozwija się szczególnie intensywnie w Meksyku, gdzie 

ENGEL ponadprzeciętnie uczestniczy we wzroście. Trend ten odczuwalny jest jednak 

również w Brazylii i Argentynie.  

 

Azja południowo-wschodnia i Indie zyskały na chińskiej polityce „zero Covid” 

W Chinach polityka „zero Covid” coraz silniej wyhamowuje wzrost gospodarczy. „Naszą 

zaletą jest silna obecność na miejscu”, podkreśla Stefan Engleder. „Nadal prowadzimy w 

Chinach bardzo dobrą działalność, przede wszystkim z wykorzystaniem zintegrowanych 

gniazd produkcyjnych o bardzo wysokim stopniu automatyzacji. Chiny są największym na 

świecie rynkiem zbytu rozwiązań w dziedzinie wtryskiwania. Ten kraj jest dla nas bardzo 

waży i taki pozostanie”, podkreśla Engleder. 
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Z drugiej strony Azja południowo-wschodnia i Indie korzystają z rygorystycznego kursu 

pandemicznego chińskiego rządu. Te regiony, jako obszar produkcyjny alternatywny do 

Chin, znalazły się na celowniku inwestorów. 

Łącznie region METAI, do którego należą Bliski Wschód, Turcja i części Afryki, po powrocie 

branży samochodowej w połowie zeszłego roku, odnotowują bardzo dobre wyniki. Poza 

Indiami należy tu wymienić przede wszystkim Afrykę południową i Turcję. 

W północnej Afryce ENGEL wczesnym latem tego roku utworzył własny oddział z siedzibą w 

marokańskim Tangerze. „Nowa oferta lokalna jest bardzo dobrze przyjmowana przez 

klientów. Już wzmocniliśmy zespół na miejscu”, opowiada Engleder. Jednocześnie 

rozwijamy możliwości technikum. ENGEL Maghreb współpracuje z lokalnym centrum 

szkoleniowym, w którym wkrótce pojawią się dwie maszyny ENGEL do testowania przez 

klientów i dla celów prezentacyjnych. Obok przemysłu samochodowego w tym regionie 

potencjał wzrostowy można odnotować w obszarach opakowań i wyrobów medycznych. 

 

Branże rosną wraz z nowymi wymaganiami rynku 

Obszar samochodowy, w ubiegłym roku obrotowym 2021/22 wrócił na swój wysoki poziom 

szybciej niż się spodziewano i dziś jego udział w ogólnej liczbie zamówień jest znaczny. 

Należy jednak studzić optymizm. Ze względu na ogromny wzrost cen energii, inflację i wojnę 

w Ukrainie aktualnie niektóre projekty w tej branży muszą zostać przesunięte w czasie. 

Nadal prowadzone są inwestycje w obszarach wymagających nowych technologii, takich jak 

elektromobilność lub autonomiczne pojazdy oraz w ramach modernizacji parku 

maszynowego w celu poprawy energooszczędności. 

„Ślad węglowy ma coraz większe znaczenie zwłaszcza w przemyśle samochodowym”, 

podkreśla Engleder. „Zrównoważony rozwój dostawców jest w tym przypadku decydującym 

kryterium przy inwestycjach w nowe maszyny i instalacje”. W rankingu EcoVadis mamy 

status srebrny i widzimy, że jest to oceniane pozytywnie przez naszych klientów w branży 

samochodowej”. 

W Business Unit Technical Moulding boom związany w ostatnich latach z koronawirusem się 

wypłaszczył. Dotyczy to przede wszystkim obszarów budownictwa, gospodarstwa 

domowego, sportu i rekreacji. Tymczasem inwestycje w zastosowania logistyczne nadal są 

na bardzo wysokim poziomie. W dalszym ciągu wiele firm podejmują się modernizacji parku 
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maszynowego, by zmniejszyć ślad węglowy swojej produkcji. Nadal rośnie popyt na 

energooszczędne, serwohydrauliczne i całkowicie elektryczne wtryskarki. Ponadto, 

zwłaszcza w tej branży, w natarciu jest kwestia przetwarzania recyklatu.   

Bardzo silnie napędzana technologią jest branża teletroniki, w której ENGEL intensywnie 

dostarcza precyzyjne wtryskarki do bardzo ambitnych produktów, często w obszarze 

mikroodlewów wtryskowych. Dalszy potencjał otwierają obszary wearables i produktów 

czujnikowych przeznaczonych do sportu, rekreacji i zdrowia. 

Po wypłaszczeniu boomu koronawirusowego branża medyczna również dobrze się rozwija. 

Tu trzeba zaznaczyć przede wszystkim grupy produktów takie jak autostrzykawki i inhalatory.  

W obszarze opakowań można aktualnie wyraźnie odczuć przejście na tethererd caps, 

napędzające popyt na całkowicie elektryczną, wysoko wydajną serię ENGEL e-cap. Łącznie 

w obszarze opakowań nadal wyróżniają się USA z bardzo wysokim popytem na maszyny 

duo speed do produkcji wiader. W Europie inwestycje napędzają przede wszystkim 

opakowania mniejszych artykułów gospodarstwa domowego. Aby jeszcze lepiej wspierać 

swoich klientów w przemyśle opakowaniowym w obliczu zmieniających się warunków 

zewnętrznych, ENGEL intensywnie inwestuje w swoje kompetencje w tej branży. W Austrii w 

tym roku, w zakładach Schwertberg i St. Valentin otwarto nowe centrum opakowań z 

maszynami do testowania przez klientów, prezentacji i projektów specyficznych dla 

opakowań. Dodatkowo w oddziałach na całym świecie zintensyfikowano prace nad know-

how opakowaniowym, specjalnie angażując ekspertów z tego obszaru.  

 

K jest ważną platformą do wspierania nowych talentów 

Na całym świecie poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników stało się jednym z 

największych wyzwań w przemyśle. Oprócz zmian demograficznych, zła opinia o 

tworzywach sztucznych w społeczeństwie sprawia, że branża musi mierzyć się z dużymi 

wyzwaniami. „To bardzo ważne, abyśmy wykorzystali targi tworzyw sztucznych do 

przekazania uczniom i studentom, wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza krytykom 

tworzyw sztucznych, co robi branża”, mówi Stefan Engleder. „Tworzywo sztuczne jest 

materiałem przyszłości. Nowoczesne życie nie jest możliwe bez tworzyw sztucznych. Razem 

firmy z branży tworzyw sztucznych tworzą warunki do tego, by ludzie na całym świecie mogli 

odpowiedzialnie korzystać z materiałów opartych na polimerach”. 
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Zarówno w Austrii, jak i w wielu innych krajach z własnymi oddziałami, ENGEL angażuje się 

w edukację technologiczną w dziedzinie tworzyw sztucznych na uniwersytetach i w szkołach. 

To zaangażowanie polega na nieodpłatnym wypożyczaniu maszyn, ofercie praktyk i udziału 

w pracach dyplomowych oraz wspólnej działalności badawczej.  

Aby zapewnić dopływ nowych specjalistów do własnych zakładów, ENGEL stale 

rozbudowuje ofertę kształcenia wewnętrznego. W ostatnich latach zakład ENGEL w USA 

uruchomił nowy program kształcenia zawodowego. Aktualnie uczestniczy w nim 13 uczniów.  

We wrześniu, w trzech austriackich zakładach, 71 młodych mężczyzn i kobiet rozpoczęło 

swoje kształcenie zawodowe. To więcej niż kiedykolwiek dotąd. Szczególnie cieszy wzrost 

liczby kobiet wśród uczniów. W tym roku stanowią jedną czwartą ogólnej liczby 

rozpoczynających naukę.  

Łącznie w grupie ENGEL zatrudnionych jest około 400 uczniów. Kształcenie prowadzone 

jest w Austrii, w Chinach, Czechach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.  

 

 

„To bardzo ważne, abyśmy wykorzystali targi K 2022 
do przekazania uczniom i studentom, wszystkim 
zainteresowanym, a zwłaszcza krytykom tworzyw 
sztucznych, co robi branża”. 

Dr Stefan Engleder, CEO, Grupa ENGEL 
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Aktualnie jeszcze w pełnym obłożeniu: zakład produkcyjny ENGEL 
w siedzibie głównej przedsiębiorstwa w austriackim Schwertbergu.  

 

 

Aby sprostać ciągłemu zapotrzebowaniu na specjalistów, ENGEL od 

dawna inwestuje w kształcenie pracowników we własnych 

zakładach. W Ameryce Północnej ENGEL niedawno rozpoczął 

własny program kształcenia uczniów. 

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: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -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, 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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