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Obisk nemških orodjarjev
Na povabilo TECOS-a, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, se je 
4. in 5. oktobra pri nas mudila delegacija 40 nemških orodjarjev, ki so 
v sklopu 5-dnevnega potovanja skozi Italijo in Avstrijo obiskali tudi 
slovenske orodjarje. 

Svojo pot so začeli v podjetju Imas v Sežani. Mednarodno usmer-
jeno podjetje s 36 zaposlenimi v orodjarstvu in 32 v brizganju 
plastike je predstavilo svojo proizvodnjo ter … vinsko klet pod 
proizvodnimi halami.

Na povabilo TECOS-a, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, 
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nje centra kot podpornega stebra slovenske orodjarske industrije. 
Center nudi svojim strankam celovite tehnične rešitve. Od razvoja 
izdelkov do simulacij brizganja in strukturnih analiz do 3D-meri-
tev ter izdelave prototipov. V lasti imajo tudi tri stroje za brizganje 
za lastno proizvodnjo. 

Za na konec obiska smo prihranili največjo slovensko orodjarno 
Gorenje Orodjarno, v kateri več kot 200 zaposlenih izdeluje orodja 
za preoblikovanje pločevine tako za najzahtevnejše avtomobilske 
proizvajalce kot za proizvajalce bele tehnike. Tu izdelujejo orodja 
za plastiko, termoformiranje ter stiroporno embalažo.

Na koncu smo obiskali še našo lokalno znamenitost, fontano 
piva. Orodjarji so bili izjemno navdušeni nad visokim nivojem 
orodjarstva v Sloveniji, prav tako je bil ta obisk drugi izmed 
aktivnosti večjega povezovanja in izmenjave izkušenj med slo-
venskimi in nemškimi orodjarji. Oktobra lani je bil organiziran 
obisk slovenskih orodjarjev v Nemčiji, marca prihodnje leto pa bo 
v Ljubljani svetovna predstavitev največjega orodjarskega sejma 
Moulding Expo 2019, kamor je povabljenih več kot 100 novinarjev 
iz orodjarskih revij. Sejma se bo na pobudo TECOS-a udeležilo več 
orodjarn v skupnem slovenskem nastopu.

Naslednji dan so svoj obisk začeli v EMO – Orodjarni v Celju, ki 
je ena najstarejših in z več kot 200 zaposlenimi ena izmed največjih 
slovenski orodjarn. Podjetje izdeluje orodja za izdelavo avtomo-
bilskih delov za notranje dele karoserije za vsa večja avtomobilska 
podjetja, kot so VW, Porsche, BMW in še veliko več drugih.

Naslednja postaja je bila pri TECOS-u, Razvojnem centru orod-
jarstva Slovenije, kjer je direktor dr. Aleš Hančič predstavil delova-
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Posodobite svoje poslovanje s celovitim naborom programskih 

rešitev za proizvodnjo, ki poleg ERP jedra vključuje še nadgradnje 

s ključnimi poslovnimi aplikacijami kot so APS – napredno 

dinamično planiranje proizvodnje z omejenimi viri, Infor Factory 

Track – nadzor nad dogajanjem v delavnicah in skladiščih, Infor 

CPQ (Configure, Price, Quote) – prodajna in distribucijska mreža 

proizvodnega podjetja podprta s tehnološkim konfiguratorjem, … 

vse to dostopno tudi v oblaku.

Rešitve so razvite za proizvajalce s pogledom uprtim v napredno, 

ciljno grajene proizvodne kapacitete, preverjene so v desetletjih 

industrijskih izvedenskih mnenj in dobre prakse ter stalno boga-

tene z zadnjimi inovacijami, ... sedaj tudi v oblaku.

Ne, ne potrebujete vseh rešitev!

Širok nabor rešitev je le jamstvo, da imamo za vas vedno pravo 

rešitev ob pravem času. Svetovali vam bomo le tiste, ki zagotavl-

jajo optimalen poslovni odziv vašega podjetja glede na potrebe in 

rast. Danes in dolgoročno lahko računate na ekspertizo 

sodelavcev IN-INFORMATIKE in ostalih sodelavcev Infor Partner 

Network, vključno z INFOR. Vabimo vas: Postanite proizvajalec 

svetovnega formata.
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