
DOBRODOŠLI 
PRI MARK-U.
Kjer ima prihodnost globokega vleka zgodovino.  









PRIHODNOST 
IMA PRI MARKU 

ZGODOVINO.

Z NAMI ODKRIJTE PREKO 
100 LET KOMPETENC 
GLOBOKEGA VLEKA.

Ponujamo najboljšo kakovost, izjemno tehnološko usposoblje-
nost in najboljšo ceno. Naše 100-letne izkušnje nam omogočajo, 
da izdelujemo najboljše izdelke za naše stranke. Z uporabo 
najrazličnejših tehnologij oblikovanja nudimo najboljšo rešitev 
za vaše dele. Naša sodobna mehanizacija in najboljši zaposleni 
nudijo idealno osnovo za to. Iščete dele z visoko stopnjo preo-
blikovanja ali zahtevne geometrije? Pri MARK-u ste na pravem 
mestu.

PREDGOVOR
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ZGODOVINA 1920 Novembra 1920 je Rudolf Mark Senior 
ustanovil tovarno čevljarskih rinčic v 
Spitalu am Pyhrn.

1921 Jazbečar je zaščiten kot logotip.

1962 Izum zaponke za smučarske čevlje 
popelje naš uspeh na nove višine.

1980 MARK vstopi v avtomobilsko industrijo.

1987 V podjetje je bila nameščena prva  
transferna stiskalnica.

1993 Pridobili smo prvi certifikat kakovosti po 
DIN ISO 9001.

1999 V podjetju dela 120 zaposlenih.

2001 Odprta je nova stavba podjetja v Spitalu am 
Pyhrn.



MARK ima 200 zaposlenih.

2012

2006

Veselimo se preko 300 zaposlenih.

2013 MARK odpre obrat na Ptuju / 
Slovenija.

2016 Dokončana je razširitev 
obrata v Spitalu am Pyhrn.

2018 Imamo 400 zaposlenih. 

2019 MARK odpre obrat v 
Nantongu / Kitajska.

2020 MARK je star 100 let. Za obletnico bomo 
prešli mejo 500 delavcev.

2022 Zagnali smo prvo servotransferno stiskalnico in 
gradimo tehnični center MARK. Poleg naših cer-
tifikatov kakovosti širimo naš okoljski certifikat 
s temami upravljanje z energijo in trajnostjo.
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PORTFOLIO

MARK.AT

ø 2 – 80 mm
0,1 – 2,5 mm
150 mm

Deli globokega vleka:
Debelina materiala:
Največja dolžina:

GLOBOKI VLEK

S stiskalnicami in orodji za globoki vlek se pločevina oblikuje tridimen-
zionalno brez rezanja. Ta postopek omogoča izdelavo visoko preciznih 
kovinskih delov v velikih količinah na posebej učinkovit in stroškovno ugo-
den način. Preden izdelamo vaše dele, simuliramo proces oblikovanja kot 
digitalni dvojček. Na ta način omogočamo optimizirano zasnovo in visoko 
procesno zanesljivost. Sodobni senzorji in spremljanje procesa omogočajo 
najboljšo možno serijsko proizvodnjo vaših delov.

Z našimi sodobnimi progresivnimi in transfernimi stiskalnicami smo spo-
sobni proizvajati velike količine z dosledno kakovostjo.

VSE IZ 
ENE 

ROKE.



Čistoča komponent je pri MARK-u pomemben del, zato imamo v podjetju različne možnosti čiščenja 
komponent. V lastnem laboratoriju za čistočo preverjamo čistočo naših delov, ki jih potrebujete.

Strateški partnerji na področju površinske tehnologije, galvanizacije in toplotne obdelave nas pod-
pirajo pri izpolnjevanju vaših zahtev.

Tlačna moč:
Hodi na minuto: 
Dolžina dela:

32t – 300t
20 – 160 
max. 150 mm

OKVIRNI PODATKI 
TRANSFERNIH STISKALNIC

10t – 160t
100 – 600 
max. 30 mm

Tlačna moč:
Hodi na minuto: 
Dolžina dela:

OKVIRNI PODATKI 
PROGRESIVNIH STISKALNIC 

9





PORTFOLIO

100%-KONTROLA & NAKNADNA OBDELAVA

Najvišjo kakovost zagotavlja 100% nadzor z uporabo vrtinčnih 
tokov in/ali sistemov kamer. Naši strokovnjaki s področja spe-
cialne strojegradnje in mehatronike vam bodo pomagali izbrati 
pravi preizkusni postopek za vaše posebej varnostno pomemb-
ne komponente. 

IZGRADNJA PROTOTIPA

Vsak projekt je edinstven. Pri MARK-u boste našli pravega part-
nerja za razvoj vaših delov. Naši oddelki za izdelavo prototipov 
in razvoj sodelujejo z vami pri oblikovanju optimalnega procesa 
za vaše zahteve. Z izdelavo prototipov, ki so blizu serijski proiz-
vodnji, vam lahko hitro zagotovimo prve vzorce.

VSE IZ 
ENE 
ROKE.
LASTNA SESTAVA ORODIJ

Globoki vlek je del naše DNK. Zato svoje stroje za globoki vlek 
razvijamo in izdelujemo izključno sami. Naše več kot 100-letne 
izkušnje, uporaba najnovejših tehnologij in najsodobnejših stro-
jev za obdelavo kovin nam omogočajo izdelavo zelo natančnih 
kovinskih delov po vaših zahtevah v velikih količinah in najvišje 
kakovosti.

POPOLNOMA AVTOMATIZIRANA MONTAŽA

Zaradi popolnoma avtomatizirane montaže lahko dele globoke-
ga vleka po vaših željah do želene sestave obdelamo neposred-
no v podjetju. Naši strojni inženirji v strojegradnji izdelujejo 
rešitve po meri za montažo vaših delov. Operacije, ki jih ni 
mogoče avtomatizirati, lahko z naše lokacije v Sloveniji dostavi-
mo po nižji ceni. 
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TIMSKO DELO

Vemo, da je večina našega uspeha posledica naših zaposlenih – 
njihove strasti do naših izdelkov, njihove predanosti in dejstva, 
da uživajo v dobrem sodelovanju. Zato pogosto zberemo ljudi iz 
različnih oddelkov, da skupaj delajo na projektih. Naši zaposleni 

na področju raziskav in razvoja, tehnologije izdelave orodja in 
simulacije skupaj sodelujejo pri razvoju inovativnih izdelkov za 

vas, ki povsod po  svetu postavljajo nove standarde.

TIMSKO DELO 
JE DEL 

MARKA.



CERTIFIKATI

Podjetje
ISO 

9001:2015
IATF

16949:2016
ISO

14001:2015
ISO

45001:2018
ISO 

50001:2018

MARK Holding GmbH x x

MARK Metallwarenfabrik GmbH x x x x x

MARK Metal d.o.o. x x

MARK Precision Metal Forming (Nantong) 
Co., Ltd.

x x x x

KAKOVOST IN VARNOST STA DEL MARKA.

Svoje dele izdelujemo s ciljem brez napak in s ciljem najboljše 
kakovosti. Za dele, pri katerih je varnost še bolj pomembna, 
poskrbimo za še več varnosti. Naš oddelek za strojništvo razvija 
rešitve po meri za popolnoma avtomatiziran, 100 % najsodob-
nejši pregled vaših izdelkov. 
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USMERJENOST K STRANKAM

Vaše zahteve so v središču pozornosti. Skupaj določimo vse spe-
cifikacije, tako da proizvodnja poteka optimalno. Naše izkušnje 
združujemo z novimi idejami, najnovejšimi tehnologijami in 
vašimi željami.

Zahvaljujoč naši proizvodnji na treh lokacijah na dveh celinah 
lahko s kratkimi transportnimi potmi in lokalnimi stiki na naj-
boljši možni način izdelamo vaše izdelke.

USMERJENOST K 
STRANKAM JE DEL 
MARKA.

GLOBALNI ODTIS 

Na dveh lokacijah v Evropi in na eni lokaciji na Kitajskem 
nudimo neposreden dostop do trga, najbolj ekonomične 
transportne poti in lokalne kontakte. Stavimo na trajnost 
in zmanjšujemo odtis CO2 pri surovinah, porabi energije in 
oskrbi.

MARK.AT
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OBLIKUJEMO 
JUTRIJŠNJI 

SVET.
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MARK.AT

DEJSTVA

Kot vodilno podjetje na svetu na področju globokega vleka in 
montaže natančnih, visokokakovostnih kovinskih delov oskrbu-
jemo vse znane kupce v avtomobilski, elektronski, elektroteh-
niški, medicinski in čevljarski industriji. Naše dele lahko najdete 
po vsem svetu.  

TRGI & BRANŽE

Imamo okoli 520 zaposlenih na 3 lokacijah in usposabljamo več 
kot 40 vajencev v MARKademiji, našem lastnem izobraževalnem 
centru.

ZAPOSLENI

Audi, Autoliv, Benteler, Blum, BOSCH, Continental, Covidien, 
Daimler, dormakaba, ETO, HAIX, Hanwag, HENN, Hilti, Hirten-
berger, Hutchison, IFM, ISI, Joyson, Liebherr, Magna, Meindl, 
Osram, RIBE, Schaeffler, STRABAG, TE Connectivity, Valeo, 
Vitesco, VW, Würth, ZF, 3M, uvm.

STRANKE



SKUPAJ 
DELIMO 

VIZIJE.
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KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon +43 7563 8002 0
Telefon +386 2 7950 900

E-Mail info@mark.at
facebook.com/einteilvonmark

instagram.com/markmetallwarenfabrik

MARK.AT

MARK METALLWARENFABRIK GMBH

Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
Austria/Europe
info@mark.at

MARK METAL D.O.O.

Puhova ulica 15
2250 Ptuj
Slovenia/Europe
info@mark.at

MARK PRECISION METAL FORMING
(NANTONG) CO., LTD.

1018 Taiping Bei Lu
Nantong city 221014
Jiangsu Province/China
info@mark-cn.net


