NA KRATKO O LITOSTROJ POWER
LITOSTROJ POWER je družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske
opreme. Nadaljuje z dolgoletno slovensko tradicijo na področju razvoja in izdelave vodnih turbin, črpalk ter
industrijske in preoblikovalne opreme. Naročnikom ponujamo celovite rešitve za hidroenergetsko opremo,
od zasnove do izvedbe na ključ. Izvajamo tudi obnove in nadgradnje hidroelektrarn. Blagovno znamko
izkazujemo z izvedbenimi referencami v več kot 60 državah sveta:
- 22.000 MW inštalirane moči na hidroenergetskih objektih,
- 150 črpalnih postaj,
- 1.200 dvigal,
- 10.000 preoblikovalnih strojev.
V družbi samostojno pokrivamo prodajo, razvoj, projektiranje, konstruiranje, tehnologijo, izdelavo, montažo,
vgradnjo in servisiranje izdelkov. Pri tem je naše glavno vodilo vpeljava tehničnih izboljšav, ki povečajo in
optimizirajo proizvodnjo elektrike in podaljšujejo življenjsko dobo hidroelektrarne. Strogo upoštevamo
zahteve po varnem obratovanju naših proizvodov, najboljši kakovosti vgrajenih komponent ter zaščite okolja.
Naše prednosti so v hitrem odzivanju, prilagodljivosti zahtevam kupcev, inovativnih inženirskih rešitvah in
dolgoletnih referencah in tehnoloških zmožnostih.
Najstarejša risba turbine na slovenskem datira iz leta 1848. Prva turbina je bila izdelana v takratni turjaški
železarni na Dvoru pri Žužemberku, ki velja za prvo tovarno vodnih turbin na naših tleh. Proti koncu
devetnajstega stoletja se je uveljavila Tonniesova tovarna v Ljubljani. Po prvi svetovni vojni se je po združitvi
ljubljanskih tovarn Tonnies, Žabkar in Samassa v Strojne tovarne in livarne d.d. konstrukcija turbin ustalila v
Ljubljani. Zaradi bančnih razmer je tovarna leta 1930 povsem zamrla. Medtem se je v Škofji Loki razmahnil
G. F. Schneiter z novo ustanovljenim podjetjem za gradnjo vodnih turbin. to je bilo pomembno predvsem pri
vzgoji strokovnih ljudi, ki so se pozneje aktivno uveljavili v LITOSTROJU. LITOSTROJ (LIvarna in TOvarna
STROJev) je bil ustanovljen leta 1946, z delom pa je začel leta 1947. Ob ustanovitvi je bil registriran kot
državno gospodarsko podjetje, ki naj bi imelo nalogo pomagati pri opremljanju naših energetskih objektov.
Konec leta 1947 se je preimenovalo v Titovi zavodi Litostroj. Kot tak je obstajal do leta 1990 ko se je
preoblikoval v Holding s samostojnimi tovarnami. Programi so se tekom let spreminjali in dopolnjevali: vodne
turbine, črpalke, dvigala, viličarji, oprema za cementarne, dizelski motorji, preoblikovalni stroji, zobniški
prenosniki, ulitki. Kot posledica političnih sprememb in nastanka novih držav v JV Evropi in posledično izgube
trga je konec 90. let podjetje šlo v stečaj. Kot rešitev zatečene situacije je nastalo podjetje Litostroj E.I. Od
Holdinga je obdržalo osnovne proizvodne dejavnosti, razen livarne, tovarne viličarjev in storitvenih dejavnosti.
Podjetje se je lokacijsko povezalo, število zaposlenih se je v začetni fazi skrčilo na 400, a je v naslednjih letih
ponovno naraščalo. Leta 2002 je večinski lastnik podjetja Litostroj E.I. postala grupacija Cimos. z novim
lastnikom so se iskale sinergije novega poslovnega okolja in opredeljevale tržne priložnosti glede na aktualne
globalizacijske in integracijske procese. Podjetje je poslovalo uspešno in beležilo rast prodaje. Prisotno je bilo
na industrijskih projektih v Sloveniji, Kanadi, ZDA, Indiji, Švedski, Islandiji, Iranu, Egiptu, Makedoniji, BiH, Črni
gori, Avstriji, Rusiji, na Hrvaškem v Kostariki in drugod po svetu. Vsled določenih sprememb na trgu
energetske opreme se je v skupini pričela oblikovati nova strategija poslovanja. Iz poslovnih in finančnih
razlogov ter z namenom učinkovitega nastopanja skupine na trgu je bila konec leta 2008 izvedena pripojitev
podjetja Litostroj E.I. k LITOSTROJ POWER.
Maja 2014 je skupina ENERGO-PRO iz Češke kupila 100 % delež družbe LITOSTROJ POWER, skupaj s
hčerinskimi družbami. LITOSTROJ POWER je tako postal četrti steber skupine ENERGO-PRO. Proizvodnja
opreme za hidroelektrarne dopolnjuje proizvodnjo, distribucijo in trgovanje z električno energijo. V letu 2019
se je energetski steber skupine ENERGO-PRO reorganiziral v LITOSTROJ GROUP s sedežem v Pragi ter
centraliziral procese prodaje, nabave, proizvodnje in projektnega vodenja. Skupino sestavljajo družbe:
LITOSTROJ POWER (Ljubljana, Slovenija), LITOSTROJ ENGINEERING (Blansko, Češka), LITOSTROJ HYDRO
(Quebec, Kanada) ter LITOSTORJ US (Alabama, ZDA). Podružnice in pisarne pa so še v Nemčiji, na Norveškem,
Finskem, v Avstriji, Švici, na Hrvaškem, v Črni gori, Severni Makedoniji, Čilu, Peruju, Kolumbiji, Keniji in Indiji.
Cilj družb LITOSTROJ POWER je postati eno izmed vodilnih podjetij na svetu, ki ponujajo rešitve »na ključ«
na področju proizvodnje hidromehanske opreme in vodnih strojev. Prednost LITOSTROJ POWER je v znanju
in izkušnjah zaposlenih, ki s svojim znanjem, zanesljivostjo in inovativnim pristopom kupcem zagotavljajo
najboljše rešitve. Moč skupine je v razvojni usmerjenosti in prilagodljivosti. Kjerkoli na svetu.

Za več informacij prilagamo povezavo do spletne strani: https://www.litostrojpower.eu/.

