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Vodno hlajeni motorji z ohišjem  
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Varilni transformatorji  
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Linearni motorji brez železa  
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BOSCH REXROTH d.o.o. 
Kidričeva cesta 81 
4220 Škofja Loka 

 
Tel: 04 50 22 600 

e-pošta: zaposlitev@bosch.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvoj in fleksibilna proizvodnja tehnično 
zahtevnih motorjev in varilnih 

transformatorjev, v majhnih in srednjih 
serijah. 

Visoka kakovost izdelkov in zanesljivost 
dobav. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Ustanovitev: 01.09.1998 
 

Uprava, logistika, proizvodnja 
 

  Število zaposlenih: 250 
  Direktor: Martin Andreas Hansen 
 
  Proizvodna površina: 3.200 m2 
  Poslovni prostori: 840 m2 
  Drugo: 1.240 m2 
  Skupaj: 5.280 m2 

 

Proizvodnja mehanskih delov 
 

  Število zaposlenih: 64 
  Direktor: Martin Andreas Hansen 
 
  Proizvodna površina: 1.960 m2 
  Poslovni prostori: 40 m2 
  Drugo: 70 m2 
  Skupaj: 2.070 m2 
 
 

Razvoj 
 

Število zaposlenih: 20 
Direktor: Martin Andreas Hansen 
 
Poslovni prostori: 215 m2 

Skupino Bosch sestavlja družba Robert Bosch GmbH, ki 
ima preko 300 podružnic in regionalnih podjetij v več 
kot 60 državah. Če vključimo še prodajno in servisno 
mrežo, potem je Bosch zastopan v približno 150 
državah.  
 
Družbo je  leta 1886 v Stuttgartu ustanovil Robert 
Bosch (1861-1942) kot “Workshop for Precision 
Mechanics and Electrical Engineering” (Delavnica za 
finomehaniko in elektrotehniko).  
 
Dobrodelna ustanova Robert Bosch Stiftung GmbH ima 
v lasti dvaindevetdeset odstotkov osnovnega kapitala 
Robert Bosch GmbH. Preostali delež je v lasti družine 
Bosch in Robert Bosch GmbH. 
 
V skupino Bosch spada tudi družba Bosch Rexroth AG. 
Družba Industrial Applications (IA) v več kot 80 
državah sveta razvija, proizvaja in prodaja komponente 
in sisteme za avtomatizacijo v industriji, mobilnih 
aplikacijah in ostalih industrijskih vejah. 
 
Podjetje BOSCH REXROTH d.o.o. je eno izmed štirih 
družb v skupini Industrial Aplications skupine Bosch 
Rexroth AG. V podjetju je zaposlenih približno 330 
delavcev, ki razvijajo in proizvajajo elektromotorje in 
transformatorje za potrebe avtomobilske industrije, 
obdelovalne stroje ter avtomatizacijo proizvodnje.  
 
Poleg proizvodnje in razvoja imamo še podporne 
službe kot so: tehnologija,  služba za kakovost, 
kontroling, nabava, računovodstvo in kadrovska 
služba.   
 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998 iz dela 
podjetja Domel d.o.o. Od leta 2002 je podjetje del 
skupine Bosch Rexroth. 
 
 
 
1982    Sodelovanje med podjetjema ISKRA in   
            INDRAMAT 
 
1998    Ustanovitev podjetja INDRAMAT  
            ELEKTROMOTORJI 
 
2001    Prevzem MANNESMANN - REXROTH s  
            strani ROBERT BOSCH 
 
2002    BOSCH REXROTH postane lastnik   
            podjetja INDRAMAT   
            ELEKTROMOTORJI 
 
2003    Selitev podjetja INDRAMAT    
            ELEKTROMOTORJI na novo lokacijo v   
            Škofjo Loko  & Začetek proizvodnje  
            varilnih transformatorjev 
2005    Celoten prevzem proizvodnje linearnih  
            motorjev 
2006    Začetek proizvodnje statorjev MSK 
2007    Začetek nove trafo-platforme in serijsko  
            dobavljanje       transformatorjev  
            (avtomobilska ind.) 
2010    Prevzem proizvodnje gredi za izdelke  
            lokacije Lohr 
2010    Začetek proizvodnje linearnih motorjev  
            brez železa  in proizvodnje sinhronih  
            motorjev z ohišji 
2013    Začetek proizvodnje nove generacije  
            servo motorjev MS2N 
 
2016   Preimenovanje podjetja Indramat  
           elektromotorji d.o.o. v BOSCH  
           REXROTH d.o.o. 
 
2016     Prvi koraki v smeri uvajanja industrije 4.0 
 
2018     Podjetje Bosch Rexroth d.o.o. prejme  



             nagrado za najboljšega tujega investitorja v  
             tem letu 
 

2018      Izdelava prvih prototipov pametnih varilnih   
              transformatorjev 
 

2019     Začetek razvoja motorjev za mobilne stroje  
             (bagerji, nakladalci, traktorji,…)  



 

 
 
predelovalna industrija 

& 
avtomobilska industrija 
 
 

Ciljne panoge so: 
- lesna,  
- tiskarska, 
- pakirno – živilska industrija, 
- avtomobilska. 
 

 
Za: 
- obdelovalne stroje,  
- sestavljanje in rokovanje,  
- preoblikovalno tehniko,  
- privijanje in vtiskovanje,  
- uporno varjenje,  
- polprevodniško industrijo,  
- splošno avtomatizacijo,  
- medicino… 

 
S pomočjo naših proizvodov se proizvajajo 
živila, embalaže, časopisi in revije, avtomobili, 
polprevodniški čipi ter medicinske naprave.  

Podjetje BR svojo zavezanost kakovosti, okolju ter 
varnosti in zdravju pri delu dokazuje z uvedbo sistemskih 
standardov in ima pridobljene naslednje certifikate: 
 
ISO   9001   –  sistem vodenja kakovosti 
ISO 14001   –  sistem ravnanja z okoljem  
ISO 45001   –  sistem varnosti in zdravja pri delu 

 


