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1947



Mejniki

Ustanovitev podjetja 
popravilo raznih 
izdelkov za splošno 
uporabo 
(gospodinjstva, 
vodovod, kleparska
dela…)

1947
1956
Povečanje del na
kleparski proizvodnji

1965

Zahtevnejša dela 
na ključavničarskih 
proizvodih in
izdelava garaž

1966
Pomembnejši začetek 
del na jeklenih konstrukcijah

1979

1982
Nakup
NC stroja 
Škoda

1992

Usmeritev v 
najzahtevnejše 
strojno obdelane 
izdelke

2000
Pridobitev 
certifikata 
po ISO 9001

1970

Izdelava 
raznih 
zvarjencev

1978
Izdelava 
viličarjev

Na 
obstoječi
lokaciji

2007

Izdelava izdelkov vrhunske 
kakovosti na programu 
strojno obdelanih in 
sestavljenih zvarjencev

2015
Nakup robota 
za pripravo 
zvarnih robov

1947 - 2020

2017

70 let podjetja, 
nakup stroja
TOS 7 CNC

2018
Nakup novega
CNC stroja 
TOS 8

2019

Nakup varilnega 
robota in 
novega CNC
stroja TOS 9

2020
Nov stroj CNC TOS10
Izgradnja nove proizvodne hale
(zvarjenci do 100 ton)
Obnova proizvodne hale 
(zvarjenci do 25 ton)
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Nove pridobitve
Naš strojni park aktivno in preudarno posodabljamo, s čimer

nenehno širimo nabor izjemnih storitev. S tem sledimo 

ambiciozno zastavljeni viziji.

Horizontalno-vertikalni vrtalno 
rezkalni stroj TOS WRD150 je 
namenjen za natančno vrtanje, 
rezkanje dimenzijsko velikih 
zvarjencev iz železa, litega železa in 
ostalih jekel. 

Ta stroj odlikuje natančnost  in 
visoka učinkovitost. Karakteristike 
stroja omogočajo doseganje najvišji 
možnih toleranc in obdelav 
zvarjencev.

CNC TOS 

WRD 150
2020

TOS WRD 150

X os 11000 mm

Y os 4500 mm

Z os 1200 mm

W os 800 mm

CNC miza - dimenzije

Velikost: 3000 x 4000 mm

Nosilnost: 100.000 kg

Varilni robot FD-20S je primeren za robotsko 
varjenje različnih varilskih aplikacij. 

Varilni robot predstavlja pomembno dodano 
vrednost podjetja na področju varjenja in omogoča 

hitrejšo, natančnejšo in kakovostnejšo izdelavo 
večjih serij izdelkov.

VARILNI ROBOT

 FD-20S
2019
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Smo profesionalni proizvajalec namenskih strojev, konstrukcij in naprav narejenih po 
kupčevi dokumentaciji. Naš proizvodni program obsega izdelavo zvarjencev, strojno 
obdelavo, montažo (mehansko, elektro, hidravlično in pnevmatsko) in končno lakiranje 
izdelkov.  Poznani smo tudi po obnavljanju viličarjev, ki tudi predstavlja pomemben 
segment v našem proizvodnem programu. Na leto obnovimo približno 850 viličarjev.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947 in ima trenutno približno 285 zaposlenih. Povprečen 
letni promet znaša ca. 22 milijonov €. Naši prostori obsegajo  približno 12.000 m2 sodobno 
opremljenih proizvodnih prostorov za izdelavo produktov do skupne teže 65 ton.  Naš 
strojni park je opremljen s stroji in napravami za razrez in obdelavo pločevine, kakor tudi 
numerično krmiljeni stroji za končno mehansko obdelavo. 

Postati eno izmed vodilnih evropskih podjetij

na področju izdelave namenskih strojev, 

konstrukcij in naprav v različnih branžah. 

Proizvodni program obsega izdelavo 
zvarjencev, strojno obdelavo in končno 
montažo (mehansko, elektromontažo, 
hidravlično montažo, pnevmatiko), kakor 
tudi končno lakiranje izdelkov.

Svoje zaposlene tudi nenehno 
izobražujemo in izpopolnjujemo na 
različnih področjih, saj le strokoven in 
visoko kvalificiran kader predstavlja 
osnovo za kvalitetno in uspešno 
delovanje podjetja ter izpolnitev kupčevih 
želja in zahtev.

Smo mednarodno podjetje, ki je direktno 
ali posredno prisotno na tržiščih EU, 
Rusije, Azije in ZDA.  Od leta 2000 je 
podjetje certificirano tudi po standardih 
ISO 9001, ISO 3834-2 in EN1090-2/ EXC4, 

kar poleg tradicije in dolgoletnih izkušenj 
zagotavljajo zanesljivost in kakovost naših 
izdelkov. Vsi naši varilci imajo tudi varilski 
certifikat Germanische Lloyd po DIN EN 
287-1. Z dobrimi odnosi in povezanostjo z 
našimi kupci sodelujemo pri iskanju 
najboljših tehničnih rešitev. 

Z mednarodnim pristopom 

trženja, proizvodnje in 

zagotavljanju najvišje  

kvalitete izdelkov se je 

podjetje Monter Dravograd 

d.o.o. razvilo v trdno in 

sodobno mednarodno 

podjetje. 

Vizija in poslanstvo 
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Strojni park

Imamo sodobne stroje in 

naprave za razrez in obdelavo 

pločevine. Izdelke končno 

obdelamo na sodobnih 

CNC strojih.

Tip CNC 
TOS

TOS 1 TOS 2 TOS 3 TOS 4 TOS 5 TOS 6 TOS 7 TOS 8 TOS 9 TOS 10 ŠKODA

Miza 1800 x 
2200

1800 x 
2000

1800 x 
2500

1800 x 
2500

1400 x 
1600

1800 x 
2500

1800 x 
2500

1400 x 
1600

1800 x 
2500

2000 x 
2500

1800 x 
2500

x: 3500 3500 4000 4000 2000 5000 5000 2500 4000 11000 8000

y: 2000 2000 3000 3000 1600 3000 3000 1600 3000 4500 3000

z: 1250 1250 1600 1600 1250 1600 1600 1250 1600 1200 1600

Največja 
masa (kg)

12000 12000 20000 20000 8000 25000 25000 8000 25000 100000 65000

Premer
vretena

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 125 DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 125 DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 160 
/ ISO 50

Strojni park

Imamo sodobne stroje in 

naprave za razrez in obdelavo 

pločevine. Izdelke končno 

obdelamo na sodobnih 

CNC strojih.

Tip CNC 
TOS

TOS 1 TOS 2 TOS 3 TOS 4 TOS 5 TOS 6 TOS 7 TOS 8 TOS 9 TOS 10 ŠKODA

Miza 1800 x 
2200

1800 x 
2000

1800 x 
2500

1800 x 
2500

1400 x 
1600

1800 x 
2500

1800 x 
2500

1400 x 
1600

1800 x 
2500

2000 x 
2500

1800 x 
2500

x: 3500 3500 4000 4000 2000 5000 5000 2500 4000 11000 8000

y: 2000 2000 3000 3000 1600 3000 3000 1600 3000 4500 3000

z: 1250 1250 1600 1600 1250 1600 1600 1250 1600 1200 1600

Največja 
masa (kg)

12000 12000 20000 20000 8000 25000 25000 8000 25000 100000 65000

Premer
vretena

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 125 DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 125 DIA 130 
/ ISO 50

DIA 130 
/ ISO 50

DIA 160 
/ ISO 50



Branže

Certifikati

 strojegradnja

 gradbeništvo ladjedelništvo
lesna

industrija

avtomobilska

industrija
elektro-

industrija

obnova

viličarjev

 rudarstvoBranže

Certifikati

 strojegradnja

 gradbeništvo ladjedelništvo
lesna

industrija

avtomobilska

industrija
elektro-

industrija

obnova

viličarjev

 rudarstvo



ReferenceReference



ReferenceReference



MONTER
Dravograd d.o.o.

Otiški Vrh 177, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija 

+386 2 87 87 730   |   tine.kadis@monter-dravograd.si   |   www.monter-dravograd.si

Prisotni smo v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Veliki Britaniji, Švici, Italiji, Belgiji

in ZDA (Chicago, Houston, New York).


