Spoštovani!
Želite na enostaven način navezati poslovne stike z avstrijskimi kovinarji, ki iščejo dobavitelje ter prodajne oziroma
razvojne partnerje iz Slovenije?
Potem Vas Vabimo, ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije ter Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije, na tradicionalno srečanje kovinarjev in
B2B pogovore
v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 10:00 uri,
v hotelu Habakuk v Mariboru.
Preberite si zanimivo ponudbo trenutno prijavljenih avstrijskih podjetij:
Starcke Austria GmbH (www.starcke-austria.at) ― Vrhunski ponudnik brusilnih in polirnih rešitev za uporabo na
vseh industrijsko-proizvodnih področjih in panogah. Podjetje išče slovenske odjemalce za uporabo Starcke
brusilne tehnike v jeklarstvu in varjenju kovin, proizvodnji armatur, lakiranju (automotive idr.) ter na vseh
ostalih področjih uporabe, kjer je potrebno brušenje in poliranje.
Kloeckner Metals Austria und Co. KG (www.kloecknermetals.at) ― Vodilni trgovec z alumi-nijem, jeklom ter
barvnimi kovinami v Avstriji, ki je dejaven tudi preko regije med Prago in Budimpešto, vse do Maribora,
Zagreba in Sarajeva. Podjetje išče slovenske odjemalce za nakup kovin iz različnih industrijskih področij
(automotive, strojegradnja, gradbeništvo, CNC obdelava kovin idr.).
Aichelin Ges.m.b.H. (www.aichelin.com) ― Vodilno podjetje za proizvodnjo industrijskih naprav in komponent
za termično in termo-kemijsko obdelavo kovin (gradnja industrijskih peči). Dejavnost podjetja obsega vse od
konstrukcije, do izdelave in nudenja širokega spektra storitev. Iščejo slovenske dobavitelje, ki izdelujejo peči
in vse povezane strojne komponente (cevi/napeljave, topilne naprave, peči za livarne, kurišča, izolacijo idr.).
MoldTech Modell & Formenbau GmbH (www.moldtech.at/) ― Specialist za projektiranje in izdelavo
kompleksnih modelov in orodij iz vseh materialov, vključno z jeklom in kompoziti, ki je usmerjen predvsem v
avtomobilsko in letalsko industrijo. Ponuja tako razvoj kakor tudi dokončno izdelavo. Podjetje išče razvojne
(joint-venture) partnerje za izdelavo orodij na področju razvoja karoserij. Tu gre predvsem za izdelavo manjših
prototipnih serij orodij za avtomobilsko industrijo.
KettenWulf GmbH (www.kettenwulf.com) ― Proizvajalec pogonskih verig in zobnikov, pogonskih sklopov.
Preko 1.400 sodelavcev podjetja deluje v proizvodnih obratih v Evropi, Ameriki in Aziji, ter proizvaja rešitve s
področja pogonske tehnike po meri. Podjetje išče slovenske ponudnike storitev laserskega rezanja, zvijanja,
frezanja, krivljenja ter CNC obdelave kovin in kovinskih polizdelkov.
Voestalpine Böhler Welding Austria GmbH (www.voestalpine.com/welding) ― Podjetje z edinstvenim in
celovitim portfeljem izdelkov za področje varjenja ponuja preko 2.000 izdelkov za industrijsko varjenje
(palične in WIG elektrode, žice, praški za varjenje in druge kemikalije). Podjetje za svoj spekter ponudbe
industrijskih izdelkov išče slovenske kupce in prodajne partnerje.
Johann Eberhard GmbH – Fisch Tools Weststeierische Bohrerfabrik (www.fisch-tools.com) ― Podjetje Johann
Eberhard GmbH je specializirano za proizvodnjo specialnih vrtalnih in rezkalnih orodij. Preko 75 visoko
kvalificiranih sodelavcev letno proizvede preko 2 milijona tovrstnih orodij najvišje kakovosti. Poleg standardnih
produktov kupcem nudijo tudi rešitve po meri, ki jih razvijejo na podlagi njihovih želja, tehničnih risb in
praktičnih zahtev. Podjetje želi najti slovenske kupce in prodajne partnerje za celoten prodajni sortiment.
Kostwein Maschinenbau GmbH (www.kostwein.at) ― Podjetje Kostwein je v svetu eno izmed vodilnih na
področju specializirane strojegradnje. Postavlja visoka merila, ko gre za visoko precizno proizvodnjo strojev,
montažo in logistiko posameznih proizvedenih delov, modulov in kompletnih strojev. Njihova proizvodnja je
usmerjena v izdelavo v serijah do 300 kosov letno. Podjetje si želi najti kakovostne proizvodne partnerje v
Sloveniji za obdelavo jeklenih in aluminijastih delov v serijah do 100 kosov (vrtenje, ukrivljanje, brušenje,
rezanje, rezkanje, varjenje itn.).

Eisenbeiss GmbH (www.eisenbeiss.at) ― Družinsko podjetje, ki se je razvilo v vodilnega proizvajalca specialnih
menjalnikov in pogonskih sklopov. Njihov delež izvoza v proizvodnji znaša kar 98 odstotkov. Ponujajo proizvode
in rešitve, ki izpolnjujejo najvišje zahteve glede varnosti uporabe in operativne razpoložljivosti, saj so tovrstni
strojni deli izpostavljeni izjemno visokim obremenitvam. Podjetje išče slovenske proizvodne partnerje za
obdelavo strojnih komponent (vrtanje, rezkanje, ukrivljanje, varjenje itn.), ki se vgrajujejo v pogonske sklope
in menjalnike.
Hermes Schleifmittel Ges.m.b.H. (www.hermes-schleifwerkzeuge.com) ― Tradicionalno podjetje, ki je
nastalo že davnega leta 1927. Danes spada med vodilna proizvodno-razvojna podjetja na področju brusilnih
pripomočkov in orodij. Vse od devetdesetih let prejšnjega stoletja zaseda vodilno vlogo pri proizvodnji
preciznih brusilnih tehnologij, ki imajo zelo širok spekter uporabe (kovinska, avtomobilska, letalska, pohištvena,
elektro, medicinska industrija). Podjetje želi najti slovenske kupce in prodajne partnerje za celoten program
brusilne tehnologije.
IMR Fabrikautomation GmbH (www.imr-fabrikautomation.com) ― Specialist za avtomatizacijo ter optimizacijo
proizvodnih in drugih procesov. Z več kot 30-letnimi izkušnjami na prodročju automatizacije proizvodnih
podjetij IMR sodi med pionirje avtomatizacijske tehnike. Podjetje išče manjše fleksibilne proizvodne partnerje
za izdelavo manjših serij naprav in prototipov, ki med drugim nudijo storitve, kot je rezkanje, varjenje,
lasersko rezanje in nudenje protikorozijske zaščite. S partnerjem želi podjetje IMR izdelovati avtomatizirane
proizvodne linije za avtomobilsko, farmacevtsko in druge industrije.
Nomaco Components Gmbh (www.nomaco.de) ― Podjetje NOMACO ima skoraj 25 let izkušenj pri proizvodnji
rezervnih in obrabnih delov za šivalne stroje za filc. Kot kompletni ponudnik na področju strojev za proizvodnjo
kopren ponujajo celoten spekter naprav, rezervnih delov in komponent vseh najvidnejših strojnih proizvajalcev.
Podjetje Nomaco išče dobavitelje proizvodnih storitev (rezkanje, ukrivljanje, varjenje itn.) za izdelavo manjših
proizvodnih serij pa vse do izdelave celotnih konzol. Posebej so zainteresirani za podjetja, ki lahko rezkajo oz.
obdelajo dele do dolžine 8 metrov (jeklene plošče s širino do 600mm ter debelino okrog 12mm).
Ludwig Brandstätter Betriebs-GmbH (www.l-brandstaetter.at) ― Podjetje Ludwig Brandstätter že preko 40 let
uspešno deluje na področju kovinskega gradbeništva. Podjetje v upravi, proizvodnji in montaži zaposluje okrog
90 sodelavcev. Za visokokakovostno izdelavo imajo na razpolago 4 CNC centre za obdelavo aluminijastih in
jeklenih materialov, lasersko rezalnico za kovinske kose dimenzij 4000x2000x20mm, stiskalnico ter škarje za
rezanje kosov do dolžine 4 metrov. Proizvodni program obsega gradnjo fasad in drugih kovinskih konstrukcij, ki
jih podjetje izdeluje samostojno (planiranje, izdelava, montaža). Podjetje v Sloveniji išče proizvodne
partnerje oziroma dobavitelje.

Za več informacij in prijavo na brezplačno srečanje kontaktirajte:


ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana: ljubljana@advantageaustria.org



gospod Gregor Primc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: gregor.primc@ozs.si



gospod Željko Jokić, Združenje kovinske industrije pri GZS: zeljko.jokic@gzs.si

Prosimo za pripis, s katerimi avstrijskimi podjetji se želite srečati.
V primeru dodatnih vprašanj nas pokličite na 01/810 93 61.
Veselimo se srečanja z Vami!
Tomaž Sitar
Univ.dipl.ekon.
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