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Razvijanje rešitve Premium za vezne elemente  
s podjetjem FOSFANTARTIGLIO L.E.I. SPA 

 

Fosfantartiglio je največji obrat v Evropi za dodatno površinsko obdelavo veznih 
elementov (vijakov in sornikov) z zaščitnimi protirjavnimi premazi. Tri glavne 
proizvodne linije obrata so opremljene s petnajstimi stroji za peskanje znamke Tosca. 

Uporablja se cinkova lamelna zaščita po licencah za kovinske premaze NOF Metal 
coatings (Dacromet, Geomet) in Dörchen. 

Pred premazovanjem je nujna priprava površin.  

V Fosfantartigliu so do maja 2011 uporabljali izdelek S70.  

Zaradi pritožb glede kakovosti (zaskočitev objemke na vijaku) smo se skupaj z našim 
kupcem odločili, da bomo na eni od treh proizvodnih linij uporabili nerjavno jeklo 
Stelux C10. Težav s kakovostjo je bilo po tem znatno manj in kupec je bil zadovoljen. 

Kljub temu smo se v družbi W Abrasives odločili, da bomo težave s kakovostjo 
popolnoma odpravili in optimirali skupne stroške peskanja v tem podjetju, zato smo 
sklenili, da bomo za vezne elemente razvili rešitev “Premium for Fastener”, ki nosi 
oznako PF180.  

PF180 je s posebej prilagojeno porazdelitvijo delcev in dodatnimi obdelavami  
odpravil vse težave s kakovostjo, zmanjšal pa je tudi skupne stroške obdelave 
(peskanje in premazovanje). 

Ko smo s kupcem rešitev preizkusili v testnem centru Le Cheylas v Franciji, kjer smo 
primerjali učinkovitost PF180 in S70, se je kupec odločil, da bo novo rešitev najprej 
uvedel na eni od proizvodnih linij.  

Spričo izjemno dobrih rezultatov že po enem mesecu pa je kupec sklenil, da bo to 
rešitev uporabljal na vseh svojih proizvodnih linijah. 

Tej zgodbi o uspehu so sledile predstavitve te rešitve v drugih obratih za zaščitne 
premaze delov v Italiji, kjer smo jo skupaj tudi preizkusili. Zdaj imamo v Italiji štiri 
redne kupce, rešitev pa  smo začeli preizkušati še v drugih državah. 
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Domenico Bozza, vodja kontrole kakovosti  - Fosfantartiglio 

      Ennio Torrigliani, direktor prodaje  - Milgrandi  
     Fabio Grassi, lastnik in direktor - Fosfantartiglio 
     Sandro Carraro, agent podjetja Milgrandi 
 


