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Podjetje Šraml je vodilni 
slovenski proizvajalec 
visokokakovostne opreme 
za celoten postopek 
pridelave vina, sokov in 
ciderja kakor tudi za sam 
proces polnjenja in 
pakiranja končnih 
izdelkov.

Strokovnjaki za celovite rešitve 
pri predelavi sadja in grozdja



www.sraml.si   3  2   www.sraml.si  

Drugi generaciji podjetnikov navdiha ne 
manjka  

Danes razvoj podjetja usmerja že druga generacija 
inženirjev iz družine Šraml. Leta 2009 je vodstvo na 
trgu s strani malih in srednjih podjetij zaznalo potrebo 
po opremi za ekološko pridelavo sokov. Proizvodnja 
se je tako iz stiskalnic za grozdje razširila na celotne 
linije za pridelavo sokov in ciderja, zato lahko kupcem 
ponudimo kompleksne rešitve za vse faze proizvodnega 
procesa – od svežih plodov do zapakiranih izdelkov. Leta 
2012 smo v ponudbo vključili tudi avtomatizirane linije 
za vroče polnjenje sokov v steklenice, s katerimi smo 
uspešno odgovorili na povpraševanje trga. »Stranka je 
želela naš sistem nadgraditi, da bi povečala proizvodnjo 
sokov, in z veseljem smo ji ustregli,” pojasnijo Denis, Jan 
in Nejc Šraml, ki skupaj vodijo družinsko podjetje. 

NAŠA PONUDBA

Celovite rešitve za pridelavo vina, sokov in 
ciderja

Razvijamo rešitve za celoten postopek proizvodnje vina, 
sokov in ciderja, prav tako pa ponujamo linije za sam 
proces polnjenja in pakiranja.

Z inovativnostjo in iznajdljivostjo naših razvojnih 
strokovnjakov skupaj s kupcem poiščemo odgovor na 
strokovne izzive v še tako zahtevnih okoljih.

NAŠA ZGODBA

Mlad inženir strojništva z jasno vizijo

Leta 1994 sta brata Niko in Avgust Šraml, ki sta zrasla 
z vinarsko in sadjarsko tradicijo Vipavske doline, 
ustanovila podjetje s prvotnim imenom Niko. Mlada 
inženirja sta sledila potrebam trga in združila visoko 
tehnološko znanje z veliko strastjo do svojega dela ter 
tako razvila pnevmatsko stiskalnico za grozdje. Kmalu 
je trg prepoznal kakovostne izdelke, ki so se pospešeno 
prodajali v Avstrijo, Nemčijo in ostale države Evropske 
unije. »Podjetje je imelo skromne začetke. Moj oče, vinar 
in strojni inženir, je potreboval stiskalnico za grozdje. 
Izkoristil je znanje strojništva, zasnoval in izdelal prvo 
pnevmatsko stiskalnico, ki jo uporablja še danes,« se 
spominja direktor prodaje Jan Šraml.  
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ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI?

Najvišji standardi kakovosti 

Že 25 let smo predani vašemu uspehu. Ponosni smo, da 
lahko z našo najsodobnejšo tehnologijo proizvodnje vina, 
sadnih sokov in ciderja dosegate zastavljene cilje in trgu 
ponudite najkakovostnejše izdelke. 

Inovativne rešitve po meri kupca 

Ena naših največjih odlik je prav fleksibilnost, saj se 
prilagodimo vsaki stranki posebej. Vedno razmišljamo, 
kako bi vam lahko ustregli in olajšali proizvodni proces, 
kar se odraža v dovršenih tehnoloških rešitvah, ki 
prinesejo vrhunski rezultat.

Od svežih plodov do zapakiranih izdelkov 

Z najsodobnejšo opremo za predelavo sadja in zelenjave 
ter povsem avtomatiziranimi polnilnimi linijami kupcem 
ponujamo kompleksne rešitve za vse faze proizvodnega 
procesa – od svežih plodov do zapakiranih izdelkov. 

Strokovna in celostna podpora 

Ker se zavedamo, da je nakup opreme ključnega pomena 
za vsakega proizvajalca, kupcu strokovno svetujemo pri 
izbiri ustreznih strojev, ga vključimo v sam razvojni proces 
in poleg namestitve opreme nudimo še celovito tehnično 
podporo.
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Veseli smo vsakega 
kupca ne glede na trg 
ali industrijo, v kateri 
deluje, saj smo prisotni po 
vsem svetu. S strokovno 
podporo našega 
prodajnega osebja lahko 
enostavno dostopate do 
proizvodnega programa 
podjetja Šraml.

NAŠA ZGODBA V ŠTEVILKAH

25
LET IZKUŠENJ

7.000
ZADOVOLJNIH 

KUPCEV

70
DRŽAV

15.000
PRODANIH 

NAPRAV
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Proizvodni program

VINARSTVO

V podjetju razvijamo inovativne in optimalne rešitve 
glede na potrebe vsakega vinarja. Pri zagotavljanju 
odličnih končnih izdelkov se opiramo na večletne 
izkušnje, sodobne tehnološke procese in materiale 
najvišje kakovosti.

Tako ponujamo napredne tehnologije za celoten 
postopek predelave grozdja, saj vinarja spremljamo 
na poti od obranega grozdja do priprave mošta in ob 
polnjenju vina v steklenice. Opremo prilagodimo glede 
na prostor, v katerem poteka predelava grozdja – naj bo 
to prostor nestandardnih dimenzij ali gradnja nove kleti. 
Vinarji lahko pri nas izbirajo posamezne stroje ali celotne 
rešitve, mi pa prisluhnemo njihovim željam.

POLNILNE LINIJE

Uspešno odgovarjamo tudi na najzahtevnejše izzive 
s področja polnjenja in pakiranja končnih izdelkov v 
različne embalaže, od steklenic in pločevink do “bag in 
box”, pri čemer se prilagodimo vašim željam. 
Tako lahko v zadnji fazi proizvodnega procesa izbirate 
med posameznimi napravami in celotnimi linijami za 
polnjenje vina, sokov in sirupov, ciderja, piva, žganih 
pijač, olja, mlečnih izdelkov, prehranskih dodatkov 
in drugih izdelkov iz živilske in neživilske kategorije. 
Z najsodobnejšimi polnilnimi in pakirnimi napravami 
poskrbimo, da uspešno premostite vsakršen izziv 
proizvodnega procesa.
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PRIDELAVA SOKOV

Ponujamo celovite rešitve za pripravo sadnih sokov 
in kaš, saj smo z vami na poti od obranega sadja ali 
zelenjave do končnega produkta in pakiranja le-tega 
v izbrano embalažo. V ponudbi imamo tudi opremo za 
pridelavo sadnega vina in drozge, ki služi pripravi sadja 
za fermentacijo in destilacijo pri pridelavi žganih pijač.

Imamo lasten oddelek za razvoj in proizvodnjo, kar nam 
omogoča, da skupaj s kupcem sestavimo optimalno 
predelovalno linijo glede na njegove potrebe, lahko pa 
izbira tudi med posameznimi stroji, pri čemer poskrbimo 
za ustrezne prilagoditve opreme in ga vodimo skozi 
celoten postopek nakupa.

Prisotni smo na različnih segmentih sadja in zelenjave, 
z našimi linijami pa lahko tako predelujete pečkato 
in koščičasto sadje, jagodičje, tropsko sadje in pa 
zelenjavo. 

OPREMA ZA CIDER

Ponujamo celovite rešitve za pridelavo ciderja, s 
katerimi ne pridobite le na količini iztisnjenega soka 
in času stiskanja, pač pa poskrbite tudi za odličen 
okus. Naprave Šraml so uporabniku prijazne in enostavne 
za vzdrževanje. Namenjene  so tako zasebnim kot 
komercialnim proizvajalcem, saj jih prilagodimo vsaki 
fazi in proizvodnim kapacitetam posebej, rezultat pa je 
izvrsten končni izdelek. 

Izbirate lahko med posameznimi stroji, kot so stiskalnica 
za sadje, oprema za postopek fermentacije ter polnilne 
enote za stekleničenje, lahko pa naročite celotno 
proizvodno linijo. Naši strokovnjaki vam svetujejo pri 
nakupu opreme ter skupaj z vami razvijejo najboljšo 
rešitev za potrebe proizvodnje.

Proizvodni program
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Skupaj z vami poiščemo 
rešitev, s katero boste 
kos vsem izzivom 
predelovalnega procesa.

Vaše želje nas navdihujejo.

Največ nam pomeni vaše zadovoljstvo. 
 
V podjetju Šraml čutimo izjemno odgovornost prav do 
vsakega kupca posebej, zato je vaš uspeh tudi naš.

Ker se zavedamo, da se potrebe strank razlikujejo,  
upoštevamo želje in tehnološke postopke, ki jih 
uporabljate, tudi pri prilagajanju določenih detajlov 
na strojih.
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