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Temeljne
vrednote
Poštenost
Delujemo etično in spoštujemo dogovore.
Celovita kakovost
Zagotavljamo kakovostno in vitko poslovno 
okolje za ustvarjanje dodane vrednosti.
Učinkovitost
Stremimo k učinkoviti rabi materialnih in  
finančnih virov, časa in osebne energije.  
Razvijamo ambiciozne in pripadne ljudi.
Inovativnost
Z novimi poslovnimi rešitvami se 
osredotočeno odzivamo na potrebe trga in 
ostalih deležnikov, ki soustvarjajo naš uspeh. 
Trajnostni razvoj 
Uspešnost podjetja gradimo na načelih 
trajnostnega razvoja in družbene 
odgovornosti.

Skupina TPV je razvojni dobavitelj, delujoč na 
globalnem trgu avtomobilske industrije.

Produktni programi Skupine TPV so poveza-
ni v treh poslovnih divizijah;

Našo osnovno dejavnost predstavlja divizija  
AvtoIN, v okviru katere razvijamo in proizva-
jamo sklope karoserije ter podvozja, kom-
ponente in elemente avtomobilskih sedežev 
ter tesnila motorjev za potrebe avtomobil-
skih proizvajalcev in sistemskih dobaviteljev. 
Ob tem razvijamo in ponujamo celovite 
stroškovno učinkovite rešitve za potrebe 
upravljanja proizvodne logistike, kjer so av-
tomatsko vodena vozila eden izmed ključnih 
produktov.

Podjetje

Divizija Vozila povezuje program prodaje 
novih in rabljenih avtomobilov, lahkih tovor-
nih prikolic in program celovitih storitev za 
uporabnike vozil.

V okviru divizije Prikolice pa v sodelovanju 
z nemškim partnerjem Böckmann razvijamo 
in proizvajamo lahke tovorne prikolice. TPV 
d.o.o. je tudi eden od družbenikov v razvoj-
nem centru SiEVA, v sklopu katerega razvija-
mo tehnološke kompetence in sodelujemo 
na raziskovalnih projektih.

Prihodki: 
leto  2016: 140 mio €
Število zaposlenih: 
leto  2015: 1.240 zaposlenih 

Vizija
Povezujemo inovativne rešitve.

Poslanstvo
Odličnost poslovanja ustvarjamo globalno.
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Temeljne
vrednote

Lokacije

TPV ŠUMADIJA

Sedež Skupine TPV se nahaja v Sloveniji, od 
koder se upravlja njene glavne dejavnosti , 
kot so razvoj, prodaja in nabava.    

Skupina TPV je s svojimi proizvodnimi 
zmogljivostmi prisotna na 5 lokacijah 
v Sloveniji in 1 v Srbiji. 

Slovenija:
• Novo mesto (sedež podjetja)
• Brežice
• Velika Loka
• Suhor
• Ptuj

Srbija:
• Kragujevac

1954 1989 2005 2009 2014 2020
Začetki 
avtomobilske 
industrije v Novem 
mestu 

IMV ustanovi 
delniško družbo  
TPV

Postavitev 
proizvodnje 
v Srbiji

20. obletnica 
podjetja TPV 

60 let prisotnosti 
v avtomobilski 
industriji

Nadaljnja 
krepitev razvojnih 
kompetenc

Zgodovina

TPV NOVO MESTO
TPV BREŽICE

TPV SUHOR

TPV VELIKA LOKA

TPV PTUJ
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Raziskave & razvoj

Naši R&R cilji so usmerjeni k doseganju širših 
razvojnih sposobnosti in rešitev za izboljšanje 
inovativne prepoznavnosti podjetja TPV.  

Z uporabo novih materialov in inovativnih 
tehnologij sledimo naši usmerjenosti k upo-
rabi lahkih materialov in okolju prijaznih pro-
izvodov. 

RAZISKAVE
Cilj naših raziskav je analiziranje trendov  
razvojnega inženiringa in izvajanje razvojno-
raziskovalnih projektov, ki so pomembni za 
avtomobilsko industrijo.

KONSTRUIRANJE
Konstruiranje je glavna in povezovalna aktiv-
nost v okviru virtualnega razvoja in celotnega 
procesa razvoja proizvodov.

Aktivnosti: 
• priprava 3D okolja, 
• izbor konceptov in rešitev,  
• konstruiranje povezav med elementi, 
• prilagoditve, iskanje novih rešitev, analize.  

Skrb za: 
• funkcijo izdelka,
• tehnologičnost, kakovost, 
• okolje, težo, 
• ceno.

Rezultat: 
• 3D CAD modeli,
• risbe,
• kosovnice.

VIRTUALNE ANALIZE
Virtualno vrednotenje zajema analize trdnosti, 
vzdržljivosti, vibracij, kinematike in kolizije kot 
tudi ostale analize, potrebne za definicijo pro-
izvoda.

Aktivnosti:
• kolizije, kinematika, 
• deformacije, trdnost, vzdržljivost, vibracije,
• simulacije trkov.
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IZDELAVA PROTOTIPOV
Prototipno izdelavo v celoti izvajamo znotraj 
podjetja, saj predstavlja pomemben korak v 
procesu razvoja proizvodov.  
Namen izdelave je zagotoviti ustrezne pro-
totipe za testiranje in potrditev funkcionalnih 
lastnosti virtualno razvitih proizvodov. Ob tem 
se preverja tudi definicija proizvoda glede na 
izbrano tehnologijo, predpisane postopke ka-
kovosti in popolnosti definicije.

PREIZKUŠANJE
Aktivnosti preizkušanj prototipov zajemajo vsa 
testiranja, ki so potrebna za potrditev funkcio-
nalnih lastnosti virtualno razvitega izdelka.

RAZVOJ PROIZVODNEGA PROCESA
Našo konkurenčnost zagotavljamo z inova-
tivnimi tehnološkimi rešitvami. Pri načrtova-
nju tehnologij in projektiranju proizvodnega 
procesa uporabljamo virtualna vrednotenja, 
študijo FMEA in študije izvedljivosti, ki temeljijo 
na statističnih analizah obstoječih primerljivih 
procesov. Aktivnosti razvijanja procesov po-
tekajo v skupinah in ob intenzivni komunikaciji  
s kupci, dobavitelji in strokovnjaki iz naše  
proizvodnje.
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Proizvodi  

KOMPONENTE IN ELEMENTI SEDEŽEV
Razvoj in proizvodnja komponent in elemen-
tov sedežev nudita raznolike rešitve za potrebe 
naših kupcev tako po funkcionalnosti, zmoglji-
vosti, ergonomiji in stilu. 

TESNILA MOTORJEV
Dolgoletna tradicija in izkušnje pri proizvodnji 
motornih tesnil nam omogočajo nadaljnjo 
krepitev tržnega položaja.

ELEMENTI KAROSERIJE IN PODVOZJA
Sodobni materiali in vrhunske tehnologije iz-
delave, v kombinaciji z inovativnim pristopom, 
so naša prednost pri zagotavljanju izvedljivih 
rešitev za sestavne elemente karoserije in pod-
vozja.

Komponente in elementi sedežev

Tesnila motorjev

Sklopi karoserije in podvozja
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Komponente in elementi sedežev
• ogrodja sedežev,
• ogrodja naslona sedežev, 
• ogrodja sedala sedežev,
• ogrodja naslona za roke,
• ogrodja vzglavnikov,
• vzvodi pomika prednjega sedeža,
• sestavni deli dvižnega mehanizma, 
• žična ogrodja sedala,
• ostali sestavni deli sedežev. 

Tesnila motorjev
• tesnila motorjev za drugo vgradnjo.

Sklopi karoserije in podvozja
• nosilci armaturne plošče,
• nosilci prednjega odbijača,
• nosilci reduktorja,
• prestavni vzvodi pretičnega mehanizma,
• nosilci ABS/ESP, 
• podporni drogovi pokrova motorja,
• vodila varnostnega pasu,
• zaklepni mehanizmi vrat,
• zaklepni mehanizmi pokrova motorja,
• tečaji vrat,
• ostali elementi karoserije in podvozja. 
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Proizvodne tehnologije 

Proizvodnja kot ena izmed osrednjih 
sposobnosti temelji na naslednjih 
tehnologijah:

• varjenje in ostali sistemi spajanja,   

• sestava,

• hladno stiskanje pločevine,    

• krivljenje cevi in žic,

• kataforezno lakiranje, 

• laserski razrez in varjenje.
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46 % less weight improved functionality!+
improved comfort (less vibrations)

Innovative design:

CO2

in lifetime
????? t 

CO2

Inovativnost

Iskanje rešitev za naše kupce je osrednje vo-
dilo naših raziskovalno razvojnih aktivnosti. Pri 
tem so naša ključna usmeritev trendi »LIGHT-
WEIGHT« dizajna. S pravilnimi raziskovalni-
mi pristopi, inovativnimi idejami ter razvojnim 
znanjem želimo zagotoviti tako proizvajalcem 
kot končnim uporabnikom vozil enostavne, 
funkcionalne, varne ter tehnološko napredne 
celostne razvojne rešitve.
Usmerjeni smo na področja razvoja montažnih 
sklopov s funkcijo nosilnosti;

• sklopi karoserije in podvozja,
• komponente in elementi avtomobilskih 

sedežev.
Z uporabo lahkih materialov in inovativnim 
dizajnom razvijamo inovativne izdelke z znatno 
nižjo maso ter izpusti CO2 ob zagotavljanju 
večje funkcionalnosti, udobja in varnosti.

Avtomatsko vodena vozila

Na podlagi dolgoletnih in obsežnih izkušenj s 
področja avtomobilske industrije je TPV pričel s 
trženjem nove produktne skupine avtomatsko 
vodenih vozil. Pod imenom AGV razvijamo in 
ponujamo, skupaj z razvojnim partnerjem IKU, 
celovite stroškovno učinkovite rešitve za po-
trebe upravljanja proizvodne logistike, kjer so 
avtomatsko vodena vozila ena izmed ključnih 
nosilcev produktnega portfelja.
AGV povečuje učinkovitost in zmanjšuje celo-
tne proizvodne ter logistične stroške s podporo 
avtomatizaciji proizvodnih ali skladiščnih zmo-

gljivosti. Rešitev je primerna za večkratne ma-
terialne premike znotraj proizvodnih operacij in 
nadvse ustreza vsem proizvodnim organizaci-
jam s ciljem zmanjševanja operativnih stroškov 
svojega delovanja.

V TPV-ju smo razvili tudi lastno vozilo AGV, ki 
smo ga prilagodili potrebam kupcev. S svojo 
višino zgolj 160 mm bistveno zmanjšuje 
stroške naložbe v avtomatizacijo logistike, saj 
ustreza višini standardnih palet in vozičkov v 
proizvodnjah, ki jih zato ni potrebno predelovati.

Primer produktne inovacije:

Integriran brezstopenjski tečaj vrat

Primer inovativnega dizajna:

46 % nižja teža + izboljšana funkcionalnost 
� večje udobje (manj vibracij)
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Sistemi vodenja, nagrade

TPV je v popolnosti certifi ciran skladno z us-
treznimi standardi in s tem dokazuje najvišjo 
stopnjo zagotavljanja kakovosti, okoljske pri-
jaznosti in sistemov vodenja. Poleg navedene-
ga smo redni prejemnik mednarodnih priznanj 
za inovativne rešitve in od kupcev prejemamo 
številna priznanja za najboljšega dobavitelja. 

Prejeli smo najvišje državno priznanje Republike 
Slovenije za poslovno odličnost za dosežke 
na področju upravljanja kakovosti poslovanja 
kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Pri-
znanje se podeljuje na podlagi kriterijev in pra-
kse evropske nagrade za odličnost.

Poleg navedenega smo redni prejemnik re-
gionalnih priznanj za inovativne rešitve in 
od kupcev prejemamo številna priznanja za 
najboljšega dobavitelja.

Družbena odgovornost

Etično delovanje do družbenega in naravnega 
okolja je predpogoj za uspešen dolgoročni ra-
zvoj. Družbeno odgovorno ravnanje razumemo 
kot našo moralno zavezo, zato pri svojih vsako-
dnevnih poslovnih dejavnostih in uresničevanju 
zastavljenih ciljev izpolnjujemo tudi družbene 
in okoljske cilje.

• ISO TS 16949
• ISO 14001
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Kupci

TPV je zanesljiv partner v avtomobilski industriji, ki  sodeluje z vrsto avtomobilskih proizvajalcev in sistemskih dobaviteljev.

Kupci

Naši proizvodi so vgrajeni v naslednje avtomobilske znamke

Kia Oval Logo 4/C - Large
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