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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Skupina ZELTWANGER se s trvalou udržitelností orientuje na 
budoucnost 
 
ZELTWANGER důsledně pokračuje ve svém růstu a nastavuje směr pro budoucnost. Dr. Rüdiger 
Brockmann posiluje vedení společnosti v oblastech techniky a odbytu. Kromě toho byly k 
rozhodnému dni 01.01.2021 založeny tři nové společnosti pro lepší využití šancí růstu společnosti 
ZELTWANGER na příslušných trzích. 
 
Tübingen (Německo), 14.01.2021 +++ V rámci transformačního procesu zavádí společnost 
ZELTWANGER rozhodující kroky a rozšiřuje se ve vrchní úrovni řízení. Od 01.01.2021 posiluje Dr. 
Rüdiger Brockmann vedení společnosti ZELTWANGER. Dr. Brockmann je odpovědný za oblast 
techniky a odbytu celé podnikové skupiny. 
 
„Velice nás těší, že jsme v panu Dr. Brockmannovi mohli získat prokazatelného odborníka. Pan 
Brockmann disponuje rozsáhlými zkušenostmi a odbornostmi v sektoru Automotive a rovněž v 
oblasti laserové technologie a bude pro náš další vývoj rozhodujícím faktorem. Těžiště jeho práce 
bude spočívat v co nejlepším využívání synergií v rámci skupiny ZELTWANGER na polích techniky a 
odbytu a rovněž v oblastech oborového a produktového managementu. Společnost ZELTWANGER 
má díky svým inovativním produktům a řešením enormní šance v budoucnu, které čekají na 
společnou realizaci“, říká Ulrich Zeltwanger, společník ve funkci jednatele. 
 
Dr. Rüdiger Brockmann studoval techniku laserových aplikací na odborné vysoké škole v Münsteru a 
strojírenství na Technické univerzitě Chemnitz, kde také promoval. Působil v technologickém vývoji 
společnosti Volkswagen AG a v roce 2006 přešel do skupiny TRUMPF. Tam naposledy vedl oborový a 
globální key account management a rovněž produktový management a marketing v obchodní oblasti 
laserová technika. 
 
Aby mohla vyhovovat potřebám zákazníků na různých trzích a co nejlépe využila velkých potenciálů, 
založila společnost ZELTWANGER k rozhodnému dni 01.01.2021 kromě toho tři nové společnosti. Ty 
byly do konce roku 2020 samostatnými produktovými oblastmi v rámci podnikové skupiny, kvůli 
rostoucí relevantnosti došlo při změně roku k restrukturalizaci. 
 
Společnost ZELTWANGER Thermomanagement GmbH & Co. KG se bude soustředit na vývoj a 
výrobku zařízení pro termomanagement jako například tepelné výměníky. Společnost ZELTWANGER 
Laser Robotic Applications GmbH & Co. KG se specializuje na inovativní laserová a automatizační 
řešení. Společnost ZELTWANGER Montage- und Prüfanlagen GmbH & Co. KG se zabývá koncepcí a 
výrobou standardizovaných automatizačních platforem zvláště pro oblast technologie palivových 
článků. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
O skupině ZELTWANGER 
Skupina ZELTWANGER se od založení v roce 1982 vypracovala na významnou tržní pozici. Úspěch 
skupiny je od té doby ovlivňován nezkrotnou radostí z techniky. ZELTWANGER znamená kompetenci, 
inovaci a technická řešení na nejvyšší úrovni. V automatizaci, zkoušení těsnosti a zakázkové výrobě se 
společnost ZELTWANGER dnes již řadí k technologickým a inovačním lídrům. Ať strojírenství, 
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automobilový průmysl, elektromobilita, zdravotnická technika, obalový průmysl nebo technika plastů 
– v nejrůznějších průmyslových oborech společnost ZELTWANGER svými řešeními nastavuje měřítka. 
Radost z techniky - za tím stojí více než 450 pracovníků v 5 lokacích po celém světě. 
 
Kontakt pro tisk:  
ZELTWANGER Holding GmbH 
Steffen Kirchenbauer 
Marketing a podniková komunikace 
Jopestr. 3 
72072 Tübingen, Německo 
Tel. +49 7071 3663-119 
E-mail S.Kirchenbauer@zeltwanger.de 
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