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UW SUCCES IS ONS DOEL
Het familiebedrijf ENGEL is een toonaangevende, innovatieve
fabrikant van spuitgietmachines en automatisering. ENGEL streeft
ernaar om totaaloplossingen aan te bieden, op het gebied van
spuitgietvraagstukken. Dit doet ENGEL aan de hand van drie
belangrijke pijlers: kennis in innovatieve technologische
oplossingen, efficiënte productie en duurzame service.
Flexibiliteit, innovatie en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden
waar ENGEL zich aan meet. Het consistent nastreven van hoge
standaarden voor onze klanten staat hierbij centraal. Zo willen wij
onze klanten ontzorgen en een bijdrage leveren aan een
concurrerende positie op de markt.

Digitalisering - Smart Services
ENGEL weet uit eigen ervaring hoe duur storingen en stilstand van
de productie kunnen worden. Daarom doen wij er alles aan om u
bij problemen snel van dienst te kunnen zijn. De ENGEL smart
service oplossingen bieden daarom directe,professionele
ondersteuning en dit 24uur van de dag. Wij geven u ook een
betere controle over uw reserveonderdelen en
onderhoudskosten, zodat u uw machine op een kosteneffectieve
manier in bedrijf kunt houden. Voor meer informatie ga naar:
www.engelglobal.com/nl/nl/producten/beschikbaarheidverhogen

Service
Bij ENGEL bieden we naast de nieuwste technologieën en
hoogwaardige productiesystemen, ook een breed scala aan
diensten. Een groot team van ervaren experts zorgen voor service
op locatie, snel beschikbare onderdelen, retrofits,
optimalisatietools, trainingen en adviezen. Zo halen wij het beste
uit uw systemen. Voor meer informatie over service, ga naar:
www.engelglobal.com/nl/nl/services/over-engel-services
Turnkey
ENGEL is meer dan alleen maar een producent van spuitgiet
machines. Wij bieden klanten efficiënte totaaloplossingen in
spuitgiet machines, procesondersteuning, matrijs project
planningen, automatisering, digitalisering, services en trainingen.
Door langdurige en beproefde samenwerking met partners,
kunnen wij klanten technologische oplossingen bieden die niet
direct tot de kernactiviteiten van ENGEL behoren. Voor meer
informatie ga
naar: www.engelglobal.com/nl/nl/producten/systems- solutions

Training
Degene die de spuitgietmachine, de robot en de samenhang
tussen de afzonderlijke processtappen goed kent, haalt meer uit
zijn spuitgietproductie. Trainingen van ENGEL ondersteunen
hierbij, door een zeer uitgebreid en praktijkgericht
trainingsaanbod. Dit varieert van trainingen tot speciale
workshops en wordt op verzoek afgestemd op uw
bedrijfsspecifieke eisen.
Of u beginner bent of gevorderde, de trainingen van ENGEL
maken u en uw medewerkers gereed voor de huidige uitdagingen
op het gebied van spuitgieten. Voor meer informatie kijk
op: www.engelglobal.com/nl/nl/services/knowhow

ENGEL staat overal en altijd voor u klaar, wereldwijd. Uw
successen en tevredenheid als klant, dat is waar wij in geloven.
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