
	  

 

 

Antonili Luigi & C.S.p.A 
Inovacija in spoštovanje narave: industrija rezanja granita se mora opogumiti in 

sprejeti izzive zamisli, ki so danes potrebne za rast vsake dejavnosti. Podjetje 

Milgrandi S.p.A. je na to potrebo odgovorilo z jeklenimi drobljenimi granulati Abrasivi 

Metallici in W Abrasives, za kar gre zahvala sodelovanju in zanimanju družbe Antolini 

Luigi & C. S.p.A. 

 

Nadzornemu sistemu mešanic za večlistne žage je na pomoč priskočil COSMOS: s 

posebno finim jeklenim drobljenim granulatom in majhnimi stroji mu je ob posebni 

tehnični pomoči uspelo zmanjšati razdaljo med rezili, zato je iz enakega kamna, ki 

meri en meter, zdaj mogoče dobiti več granitnih plošč. 

 

• Pomembna novost, neinvazivna za obrat, ki prinaša več dobička brez velikih 

vlaganj. 

• Inovacija, ki je rezultat sodelovanja med tehniki skupine Winoa – največjim 

svetovnim proizvajalcem drobljenih jeklenih granulatov – in osebjem, ki je ta 

drobljeni granulat že dolgo uporabljalo pri delu v obratu. 

• Kakor pravi Daniele Fraccaroli, tehnični vodja, ki je prvi verjel v COSMOS: 

 



	  

Zakaj pomeni sistem COSMOS za podjetje Antolini Luigi & C. S.p.A. 

novost v žaganju granita? 

COSMOS nam je omogočil, da smo v obrat za žaganje vključili nov sistem rezanja, ki 

ne povečuje delovne obremenitve in ob dobro razviti tehnnologiji večlistnih žag 

optimira uporabo strojev. Drobljeni granulat je bil razvit tehnološko in omogoča večji 

zaslužek, ker zmanjšuje stroške surovin. 

 

V podjetju Antolini Luigi & C. S.p.A. danes na dveh različnih žagah 

delujejo 3 sistemi. Katere njihove prednosti bi izpostavili? 

Najprej boljši izkoristek na m2 za vsak m3 rezanega granita. V praksi to pomeni, da z 

istim delom in z rezanjem kosa enake velikosti dobimo na vsak dolžinski meter dve 

plošči več (2-cm). To je velika prednost, sploh pri granitu velike vrednosti, kakršnega 

žagamo mi. 

 

Ste kaj prihranili pri stroških rezanja? 

Optimirali smo metodo rezanja v celoti: ker uporabljamo fini drobljeni granulat, je 

trenje manjše, zato porabimo manj elektrike; manj je odpadnega rezanega granita, ki 

bi ga morali zavreči, zato so tudi stroški odstranjevanja odpadkov manjši. COSMOS je 

torej ekološki in okolju prijazen sistem. Boljša je tudi izraba rezil: preden rezilo 

zavržeš, narediš včasih še kak rez več. Zmanjšala se je celo poraba granulata. 

  

Sistem COSMOS pomeni danes priložnost za vse kamnosške obrate s spoštljivim 

odnosom do okolja, ki si želijo večje konkurenčnosti, večje dobičkonosnosti in 

delovne učinkovitosti. 

 

 


