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PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI 
 

Obdelava pločevin 

- spoznavanje in delo s strojno opremo za obdelavo pločevin (optični laser, robot, prebijalni    

stroji, plazma,..), spoznavanje in načrtovanje tehnoloških postopkov za obdelavo pločevin 

(laserski razrez, prebijanje, krivljenje, …).  

 

Vodenje in planiranje proizvodnje 
- spoznavanje celostnega vodenja in planiranja proizvodnje; 

- skladiščno poslovanje, seznanitev z logističnimi procesi; 

- spoznavanje organizacije dela na montaži in planiranje montaže; 

- vitka proizvodnja; 

- spoznavanje značilnosti in izvajanje linijske proizvodnje, delitve operacij na linijah, določanje 
taktov; 

 
Proizvodnja stavbnega pohištva 

-      spoznavanje proizvodnega procesa in planiranja proizvodnje; 

- seznanitev z logističnimi in prodajnimi procesi; 

 
KONSTRUKTERSTVO 

 

Varjenje in varilni postopki 

- Seznanitev s programiranjem varilnih robotov; 

- Spoznavanje strege pri varilnih robotih; 

- Spoznavanje varilnih tehnologij po postopku MIG/MAG; 

- Seznanitev s profili različnih oblik, od nabave, prevzema, skladiščenja, razreza; 

- Spoznavanje certificiranja varilcev in sodelovanje pri certificiranju. 

 

Konstruiranje in razvoj izdelka 
- Spoznavanje programskih orodij: Solid Edge, ZW CAD, ERP Infor LN, PDM Team Center; 

- Seznanitev z načinom konstrukcijske obdelave naročil novih bivalnih enot; 

- Seznanitev s postopkom razvoja izdelkov; 

- Delo v integriranem 3D CAD in PDM okolju - 3D CAD modeliranje delov in sklopov, izdelava 

tehniške dokumentacije na osnovi 3D modelov; 

- Osnove gradnje konfiguratorja izdelkov v PDM in ERP sistemu; 



    

 

- Pridobitev znanja s področja CAE analiz v računalniškem programu SCIA Engineer in Solid 

Edge Simulation (analiza napetosti s pomočjo metode končnih elementov, dimenzioniranje 

varov, optimizacija konstrukcijskih rešitev); 

 
Konstruiranje orodij in priprav 

- Seznanitev z razvojem, projektiranjem in izvedbo produktu prilagojene tehnološke opreme, 

orodij in priprav; 

Razvoj stavbnega pohištva 
- Konstruiranje, obdelava naročil in razvoj PVC stavbnega pohištva; 

- Konstruiranje, obdelava naročil in razvoj ALU stavbnega pohištva; 

 

VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV 
 

Vzdrževanje tehnološke opreme 

- vpogled v organizacijo vzdrževanja in odpravljanja okvar;  

- sodelovanje pri kurativnih in preventivnih posegih vzdrževanja na široki paleti strojev;  

- spoznavanje področja mehatronike, krmilnih sistemov produktu prilagojenih naprav in linij; 

- sodelovanje pri izvajanju metode TPM; 

 
Vzdrževanje ostale opreme in varovanje okolja  

- vpogled v sistem požarnega varovanja celotnega podjetja; 

- seznanitev s sistemom obvladovanja odpadnih surovih in embalaže, sortiranje, obdelava in 

odstranitev surovin, nadzor nad osnovnimi viri in pristopi za zmanjšanje odpada; 
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