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Nowy prezes ENGEL Machinery India  

Schwertberg/Austria – wrzesień 2022 

Z dniem 1 sierpnia 2022 Stalinjose Selvanayagam, dotychczasowy dyrektor 

sprzedaży ENGEL Machinery India Pvt. Ltd., objął stanowisko prezesa zarządu 

oddziału sprzedażowo-serwisowego ENGEL, austriackiego producenta 

wtryskarek i dostawcy systemów, w Bombaju.  

 

„Cieszymy się, że w osobie pana Selvanayagama zyskaliśmy prezesa, osadzonego w grupie 

przedsiębiorstw ENGEL od wielu lat i znającego jak własną kieszeń zarówno rynek indyjski, 

jak i rynki europejskie”, podkreśla Dr. Stefan Engleder, CEO grupy ENGEL.  

Selvanayagam studiował w Indiach elektrotechnikę, a następnie w Austrii na kierunku Global 

Sales and Marketing. Dołączył do ENGEL Machinery India w roku 2005 jako technik serwisu 

i przez wiele lat był w ENGEL w Austrii managerem projektu w Business Unit Packaging, 

zanim w ubiegłym roku wrócił do swojego kraju jako dyrektor sprzedaży.  

Posadę przejął od Franka Schustera, który po odejściu Jitendra Devlia na emeryturę 

tymczasowo zarządzał oddziałem. Jako Regional President METAI, Frank Schuster nadal 

będzie ściśle współpracować z Stalinjose Selvanayagamem. 

ENGEL od roku 1998 posiada na rynku indyjskim własną spółkę zależną. Wypracował sobie 

tam, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, pozycję lidera jako dostawca wtryskarek 

i zintegrowanych rozwiązań systemowych. Oprócz branży motoryzacyjnej duży potencjał 

wykazują też branże technical moulding i techniki medycznej. „Popyt na całkowicie 

elektryczne wtryskarki produkowane w Europie rośnie”, stwierdza Frank Schuster. 

Dodatkowo coraz większym zainteresowaniem w Indiach cieszą się maszyny t-win drugiej 

marki ENGEL - WINTEC.  
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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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Stalinjose Selvanayagam kieruje jako 
prezes oddziałem sprzedażowo-
serwisowym ENGEL w Bombaju. (zdjęcie: 
ENGEL) 
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