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Spoštovani kupci, 

skupina Winoa namerava z vodilno, po vsem svetu znano blagovno znamko W Abrasives spremljati 
in podpirati naraščajoče povpraševanje po rešitvah za utrjevanje površin za potrebe letalske industrije 
na svetovnem trgu. Ker želimo stalno zagotavljati čedalje višjo kakovost in hitro dostopnost svojih 
izdelkov in rešitev, smo v Winoi sprejeli odločitev, da vso namensko proizvodnjo jeklenega okroglega 
granulata za letalsko industrijo usmerimo v našo tovarno Abrasiv Muta d.o.o. v Sloveniji. To se bo 
zgodilo še pred koncem leta 2012. 

Tovarna Muta namensko izdeluje jekleni okrogli granulat v taki kakovosti, kakršno potrebuje letalska 
industrija. Proizvodna linija, ki je že uspešno prestala natančen pregled naših ključnih kupcev, deluje v 
skladu z naslednjimi standardi letalske industrije: 

- SAE AMS 2431/1 & AMS 2431/2 
- NF L06-831 
- DMR 71-110 
- P11TF3 & P11TF8 
- BAPS 185-002 
- BAC 5730 

in na zahtevo kupcev tudi z drugimi 
 

 

Za to priložnost smo zasnovali poseben nov logotip “SP Advanced Shot Peening Solutions”. To je bila 
tudi lepa priložnost za več drugih dodatnih izboljšav: 

- Nove nalepke na izdelkih 
o Jasna in popolna identifikacija izdelka v skladu s standardi letalske industrije 
o Nov logotip SP, ki daje prepoznavnost družini jeklenih okroglih granulatov in 

zahtevam, ki jim ustrezajo 
o W Abrasives – vodilna blagovna znamka najboljših v tem razredu  

- Nove pločevinke  
o Stožčaste oblike, 25 kg neto (ali 12,5 kg na zahtevo), zloži se jih eno na drugo, s 

čimer se zmanjša količina odpadkov na izvoru 
o Zgoraj popolnoma odprte, da jih je mogoče hitro izprazniti 
o S ključem, da se da pokrov odpreti brez težav  
o S plastiko prevlečen kovinski ročaj za varno, enostavno prijemanje   

- Nova prepoznavnost po barvi 
o Rdeče pločevinke za visoko trdoto (npr. AMS ASH) 
o Rumene pločevinke za navadno trdoto (npr. AMS ASR) 
o Za takojšnjo in jasno prepoznavnost območja trdote v proizvodnem obratu 

- Evropalete (EPAL) 
o Za skladiščenje v skladu s standardi 
o Za ustreznejše ravnanje s paletami v obratu 

- Polistyrenske plošče za ločevalne pregrade in palete, pokrite z lepenko 
o Za boljšo vidno prepoznavo izdelka  
o Za boljšo zaščito med prevozom in skladiščenjem 
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Izdelki v novi embalaži in z novimi nalepkami bodo na trge začeli prihajati postopno, ko bodo začele 
pohajati zaloge izdelkov v stari embalaži, s prejšnjimi nalepkami.  

 

    

Stožčasta 25-kg pločevinka z nalepko in ročajem   500-kg  palete EPAL z ločevalnimi pregradami   

 

   
 

 Logotip: SP Advanced Shot Peening Solutions  Palete, pokrite z lepenko in ovite v skrčljivo folijo  
 

W Abrasives je blagovna znamka skupine Winoa. Več informacij poiščite na spletnih naslovih: 

www.wabrasives.com 
www.winoagroup.com 


