
 

 

Hypex iz Lesc, podjetje s tridesetletno tradicijo! 

 

V letu 2020 smo obeležili trideseto leto delovanja podjetja Hypex, ki je svoje prve korake začelo s 

trgovinsko dejavnostjo. Širok prodajni program strankam ponuja izdelke s področja pnevmatike, 

senzorne in merilne tehnike, linearne enote, elektro cilindre, hitre spojke in vtikače, alu profilno tehniko, 

procesno, linearno, pogonsko ter krmilno tehniko (več podrobnosti na www.hypex.si). Kasneje se je 

podjetje razvilo tudi v proizvodnjo kartezičnih robotov ter s tem še bolj potrdilo svoj obstoj na področju 

industrijske avtomatizacije.  

 

Paradni konj podjetja je lastna blagovna znamka UNIMOTION (www.unimotion.eu) pod katero 

proizvajamo kartezične robote, linearne enote in elektro cilindre lastnega razvoja. S svojimi izdelki 

»osrečujemo« stranke na domačem trgu ter v najmanj 45 državah po svetu. Pod znamko UNIMOTION 

ponujamo veliko izbiro elementov industrijske avtomatizacije in industrijske opreme za strojegraditelje, 

vzdrževalce, inštalaterje, obrtnike. Pomembno je omeniti tudi uspešno prisotnost naše glavne blagovne 

znamke UNIMOTION na vseh večjih industrijskih sejmih po celotnem svetu. 

 

Naše odlike so hitrost, natančnost in kvaliteta. Sicer zelo redka kombinacija, a vendar smo ponosni, 

da obvladujemo vse tri hkrati. Vse to pa se odraža tudi skozi celotno zgodovino podjetja, saj vsako leto 

beležimo konstantno rast na vseh področjih. Zaposlujemo okoli 75 ljudi, večinoma s strojno izobrazbo 

vseh nivojev. Velik poudarek dajemo skrbi za stranko skozi celoten proces naročila, saj smo zanesljiv 

partner našim zvestim in novim strankam.  

 

Vrednote, ki jih živimo skozi tridesetletno delovanje so poštenost, znanje, 

vztrajnost, zaupanje in trdo delo.   
 

V podjetju HYPEX vlagamo tudi v mlade, prihajajoče generacije, ki začenjajo s študijem ali pa so 

svojo študijsko pot pravkar zaključili. Nudimo jim različne možnosti štipendiranja ter študentskega dela. 

Posameznik se tako lahko dodobra spozna z delovanjem podjetja, našimi produkti in ima možnost 

kasnejše zaposlitve v podjetju. V svoje vrste z največjim veseljem sprejemamo ambiciozne, delovne in 

učljive posameznike, ki želijo razvijati svoj potencial na področju razvoja, prodaje ter vodenja. 

 

Prvi mož podjetja, direktor Peter Grilc, z jasno vizijo vodi podjetje v sam svetovni vrh proizvajalcev 

elementov industrijske avtomatizacije ter si strmo utira pot na tem področju. »Naša vizija temelji na 

konstantnem tehnološkem razvoju, širitvi na tuje trge z lasnimi podružnicami ter skrbnem razvoju 

zaposlenih. Namen našega delovanja je, da postanemo in ostanemo eden vodilnih proizvajalcev 

elementov industrijske opreme na področju industrijske avtomatizacije ter s svojimi izdelki zagotovimo 

našim strankam najvišjo možno kakovost. Ponosen sem, da je naše podjetje stabilno na vseh nivojih 

poslovanja, tehnološko napredno in inovativno ter navsezadnje tudi konkurenčno. Zasluge za uspeh 

pripisujem vsem nam, ki se trudimo in delamo za isti cilj – biti med najboljšimi na svetu! Naši zaposleni 

so naša prednostna skrb zato, nam je pomemben individualni pristop do vsakega. Cenimo in 

nagrajujemo dobro delo!« 

 

 

Za več podrobnejših informacij nas lahko obiščete na www.hypex.si in www.unimotion.eu. Vsa 

morebitna vprašanja s področja HR pa lahko naslovite na naš kadrovski oddelek: zaposlitev@hypex.si. 

Veseli bomo vašega sporočila! 
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