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Nowy prezes ENGEL w Meksyku 
 

Schwertberg/Austria – wrzesień 2021 

Emilio López został prezesem ENGEL de Mexico SA de CV. Zastąpił Petera 

Auingera, który 1 września 2021 przeszedł na emeryturę.  

 

Emilio López pełniąc swoją nową funkcję wykorzysta swoje wieloletnie doświadczenie w 

obszarze dystrybucji i zarządzania w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych. Po 

studiach z dziedziny technologii tworzyw sztucznych mieszkał naprzemiennie w Niemczech i 

Ameryce Łacińskiej. „Cieszymy się, że na strategicznie ważnym rynku meksykańskim udało 

nam się pozyskać bardzo doświadczonego eksperta, który czuje się jak u siebie zarówno w 

kulturze latynoamerykańskiej i europejskiej”, mówi dr Christoph Steger, CSO Grupy ENGEL 

z siedzibą w Austrii. „López razem ze swoim zespołem będzie dalej tworzył historię sukcesu 

ENGEL w Meksyku”. 

Jego celem jest m.in. dalszy rozwój usług posprzedażowych oraz tworzenie programów 

treningowych i szkoleniowych dla klientów w Meksyku i kolejnych krajach Ameryki Łacińskiej. 

„Meksyk będzie w przyszłości głównym dostawcą usług dla klientów ENGEL w Ameryce 

Łacińskiej”, mówi Steger.  

 

Bliżej klientów dzięki dwom lokalizacjom 

Meksyk to dla ENGEL największy rynek w Ameryce Łacińskiej. We wszystkich branżach 

docelowych jest tu wciąż znaczny potencjał. Zapytania coraz częściej dotyczą przede 

wszystkim całkowicie elektrycznych wtryskarek oraz dwupłytowych maszyn 

wielkogabarytowych. Są one dedykowane do zastosowań o szczególnie krótkich czasach 

cyklu. Poza tym w całym spektrum zastosowań coraz bardziej zyskują na znaczeniu 

produkty i rozwiązania do cyfryzacji i tworzenia sieci procesów produkcyjnych.  

ENGEL dostrzega tę dynamikę i odpowiada na te działania otwierając drugą lokalizację. 

Główna siedziba ENGEL de Mexico SA de CV mieści się w Querétaro, niedaleko Mexico 

City, gdzie znajduje się showroom, centrum szkoleniowe i magazyn części zamiennych 
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ENGEL. Drugą placówkę otwarto w 2019 roku w Monterrey na północy kraju. W sumie w 

Meksyku ENGEL zatrudnia ponad 70 pracowników.  

 

Przekazanie sterów przygotowane z wyprzedzeniem 

Emilio López zaczął pracę w ENGEL już w czerwcu, aby móc się starannie przygotować do 

przejęcia stanowiska prezesa.  

Peter Auinger był zatrudniony w ENGEL przez ponad dziesięć lat. W tym czasie znacząco 

przyczynił się do rozwoju firmy w Meksyku oraz budowania drugiej marki WINTEC i zakładu 

produkcyjnego WINTEC w Changzhou, w Chinach. „Dzięki swojej ugruntowanej, fachowej 

wiedzy, wysokim kompetencjom społecznym i ogromnemu, osobistemu zaangażowaniu, 

Peter Auinger, wraz z zespołami, z sukcesem zrealizował ambitne cele na wszystkich 

kontynentach. Należą mu się za to nasze najszczersze podziękowania”, podkreśla Christoph 

Steger.  

 

 

 

 

Emilio López jest nowym 
prezesem ENGEL de Mexico 
SA de CV. 

Zdjęcie: 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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