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Podjetje Siapro d.o.o. ima po novem več kot 65 visoko strokovno zaposlenih in 3.860 m2 pokritih proizvodnih 
površin, kar nam omogoča najmanj podvojitev proizvodnih zmogljivosti v letu 2023. 
 
SIAPRO d.o.o je mednarodno priznano podjetje. Na trgu smo prisotni od leta 1993, prihodnje leto bomo praznovali 
30 let delovanja. Nudimo inovativne inženirske storitve s proizvodnjo. Izvajamo projekte na ključ, od svetovanja in 
projektiranja, do izvedbe projektov na sledečih področjih: 

1. Stroji in oprema za površinsko obdelavo kovin; peskalni stroji, ščetkanje 
2. Hidroelektrarne in vodne turbine do 10MW 
3. Livarska oprema in transporterji (priprava peska, formarski stroji, oprema za jedrarne, avtomatske 

livne naprave, hlajenje, transportni sistemi, čiščenje odlitkov, drobilci) 
4. Oprema za avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo proizvodnje po naročilu. 

 
V LETU 2022 SMO KUPILI PODJETJE STROJREM IN POVEČALI PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI 
Zaradi širitve poslovanja smo v letošnjem letu realizirali več kot 2 mio eur vredno investicijo in izvedli pomemben 
korak v nadaljnjem razvoju podjetja. Kupili smo podjetje Strojrem iz Hrvaške. Z nakupom smo zagotovili dodatne 
proizvodne zmogljivosti, in sicer: 
- 2.600 m2 dodatnih pokritih proizvodnih prostorov, 
- 4.200 m2 dodatnih površin za dodatno širitev proizvodnje, 
- 50 dodatnih visoko strokovnih zaposlenih, s čimer se je redna ekipa Siapro povečala na 78 oseb. Končno 

smo dosegli cilj, da imamo dovolj usposobljenih inženirjev za kontinuirano delo na stalnem razvoju opreme. 
 
Strojrem na trgu uspešno deluje že 31 let. Siapro sodeluje na področju strojegradnje s Strojremom že 17 let, zato 
številni naši partnerji podjetje že poznajo. Z nakupom smo naše skupno znanje in projekte še nadgradili, s čimer 
bomo kupcem v prihodnje omogočili še boljšo storitev in še boljšo kakovost strojev in opreme. 
 
Proizvodnja transporterjev je bil do sedaj glavni prodajni program podjetja Strojrem. Z nakupom smo razširili 
prodajni program tehnologij za transport sipkih in kosovnih materialov ter transporterjev v industriji reciklaže 
(transport, skladiščenje, doziranje, drobljenje in ločevanje materialov ter nakladanje in pretovarjanje materialov). 
Ponujamo projektiranje s pomočjo 3D projektivnih orodij, proizvodnjo, montažo in servis opreme.   
Rešitve transporta se uporabljajo za biomasna postrojenja, industrijo alternativnih goriv in odpadkov, industrijo 
kmetijskih proizvodov in žit, proizvodnjo cementa, ometa in apna, rešitve za livarstvo, metalurgijo in rudarstvo, 
rešitve za luke in terminale, za gradbeništvo in podobno.  
 
S pridobljenimi proizvodnimi kapacitetami, z okrepljeno profesionalno inženirsko ekipo, s ponujanjem sodobnih 
rešitev in novih tehnologij, z opremo 100% proizvedeno v EU, bomo lahko kupcem v prihodnje zagotavljali 
dodatne visoke standarde kakovosti za ves prodajni program Siapro.  
 
Bližina letališča Zagreb (50 min vožnje) nam še dodatno izboljšuje pogoje za neovirano komunikacijo s 
poslovnimi partnerji in kupci. Z nakupom omogočamo nadaljnjo rast pojdeta Siapro in širitev na nove trge. 
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