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Kdo smo - kaj počnemo?

Našim strankam pomagamo pri razvoju optimiziranih izdelkov in odpravljanju težav v proizvodnji!



Naša vizija

Biti dolgoročni strateški razvojni partner 
podjetjem v Sloveniji in širši regiji ter 
postati evropsko priznano tehnološko 
središče na področju razvoja novih 
izdelkov, industrijskih orodij in tehnologij.



Naše dejavnosti

INŽENIRSKE
STORITVE

RAZISKAVE IN RAZVOJ STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

INDUSTRIJSKO
ZDRUŽENJE

Vaš ključ do optimiziranih
izdelkov in stabilnih 

proizvodnih procesov

Močan partner
v majhnih ali velikih

R&R projektih

Do naših kupcev prenašamo 
znanje in najnovejše trende na 

področju izdelovalnih tehnologij

Združujemo slovensko 
orodjarsko in predelovalno 

industrijo



INŽENIRSKE STORITVE

Razvoj izdelkov na ključ Napredne strukturne MKE 
analize

3D skeniranje in meritve

Simulacije brizganja 
polimerov

Hitro izdelava orodij in prototipov, 3D tisk



RAZISKAVE IN RAZVOJ

Področja raziskav:

• Priprava in vodenje projektov
• Strokovnjaki za nacionalno in EU 

financiranje
• Široka mednarodna partnerska mreža

Tehnologije
predelave 
materialov

Novi 
materiali

Napredne
multifizične
MKE analize

Mehatronika in
Industrijska 
senzorika

Ocena življenjskega cikla



Ključne kompetence

Strokovnjaki za brizganje polimerov

Napredne strukturne MKE analize

Razvoj izdelko in priprava na proizvodnjo

Industrijska senzorika in vodenje (Industrija 4.0)

Priprava ter vodenje nacionalnih in EU projektov

Izdelava prototipov in proizvodnja

3D-skeniranje, 3D-tiskanje in obratni inženiring



Tehnološka oprema

Testiranje, validacija in izdelava prototipov Programska oprema 3D skeniranje in meritve
o Brizgalni stroj KraussMaffei KM 

380/80 CX 

• Tip: brizgalni stroj za brizganje 
termoplastov 

• Zapiralna sila: 80 t  

 

 

Slika 4: Brizgalni stroj KraussMaffei KM 380/80 CX. 

 

o Brizgalni stroj ARBURG 
ALLROUNDER 170 S 150 – 70 
(NOVO v 2011) 

• Tip: precizni brizgalni stroj za 
brizganje termoplastov, 
duroplastov in prašnatih 
materialov (PIM) 

• Odprt krmilni sistem  

• Zapiralna sila: 15 t 

 

Slika 5: Brizgalni stroj ARBURG  
ALLROUNDER 170 S 150 – 70. 

 

o Mobilna brizgalna grupa Babyplast 
6/10 

• Tip: mobilna brizgalna enota za 
brizganje dvokomponentnih 
izdelkov na klasičnih brizganih 
strojih 

• Zapiralna sila: 6t 

• Maksimalna teža izdelka (druge 
komponente): 4 g 

 

    

Slika 8: Mobilna brizgalna grupa Babyplast 6/10. 

 

 



Strokovna usposabljanja

• Enodnevni seminarji s področja orodjarstva in 
tehnologije obdelave materialov

• Vaša povezava do dostopa do slovenskega trga

• Izobraževanje na zahtevo na lokaciji stranke

• Strokovne ekskurzije v tujino: prenos znanja   
in možnost mreženja



Industrijsko združenje

Zastopanje
slovenskih orodjarjev
in predelovalcev materialov

Vaša povezava do evropskega in slovenskega trga!

Član Mednarodnega 
združenja orodjarstvo ter 
SRIP-a Tovarne prihodnosti

http://www.ctop.ijs.si/


Zanesljiv partner

26 let pomagamo našim strankam pri zmanjševanju 
tveganj pri razvoju izdelkov in industrializaciji

Skupina predanih strokovnjakov, ki z zanosom
iščejo najboljše rešitve

Najsodobnejša tehnološka oprema vodilnih 
dobaviteljev na trgu



O nas

• Ustanovljen leta 1994
• 22 redno zaposlenih
• 1,8+ MIO € letni proračun
• Lokacija blizu najpomembnejših

trgov CELJE



O nas



Kontakti

Inženirske storitve:
Andrej Glojek, Vodja CAE
cae@tecos.si, +386 (0)3 490 09 22

Raziskave in razvoj:
dr. Aleš Hančič, direktor
ales.hancic@tecos.si, +386 (0)3 490 09 21

Izobraževanja:
Špela Bordon, koordinator izobraževanj
Spela.bordon@tecos.si, +386 (0)3 426 46 09

Združenje:
dr. Aleš Hančič, direktor
ales.hancic@tecos.si, +386 (0)3 490 09 21



www.tecos.si


