
Prostředky k otryskávání broky v letectví 
Oznámení našim zákazníkům 

 

22. října 2012 

Vážení zákazníci, 

S W Abrasives jako se svou vedoucí světovou značkou Winoa zamýšlí sledovat a podchytit rostoucí 
požadavky celosvětového trhu na prostředky mechanického otryskávání povrchů broky v letectví. 
K zajištění trvalého zvyšování kvality a  rychlé dostupnosti zboží se Winoa rozhodla soustředit veškerou 
svou produkci broků z ocelolitiny, určenou pro letecký průmysl, do svého slovinského závodu Abrasiv 
Muta d.o.o. To se uskuteční do konce roku 2012. 

Závod Muta produkuje broky letecké kvality díky vyhrazené výrobní lince. Tato linka již byla úspěšně 
auditována nejdůležitějšími zákazníky. Vyrábí podle následujících norem leteckého průmyslu: 

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

a další na přání 
 

 

Při této příležitosti vylo vytvořeno nové a specifické logo “SP 
Advanced Shot Peening Solutions” (Pokročilá řešení SP otryskávání broky).  Je to dobrá příležitost pro 
řadu dalších vylepšení, jako: 

- Nové štítky 
o Jasná a úplná identifikace výrobku podle norem pro letecký průmysl 
o Nové specifické logo SP, které identifikuje řadu otryskávacích broků a odpovídající požadavky 
o W Abrasives, celosvětově nejlepší značka ve své třídě  

- Nové plechovky  
o Kónicky tvar, 25 kg netto (nebo na přání 12,5 kg), stohovatelné pro snížení objemu odpadu 
o Celý vršek odnímatelný pro rychlé vyprazdňování 
o Klíč na víku pro snadné otevírání  
o Kovové držadlo s plastovým povlakem pro snadnou a bezpečnou manipulaci  

- Nové barevné kódy  
o Červené plechovky pro vysokou tvrdost (např. AMS ASH) 
o Žluté plechovky pro obvyklou tvrdost (např. AMS ASR) 
o Pro okamž itou a jistou identifikaci řad tvrdosti broků v místech výroby 

- Europalety (EPAL) 
o Pro standardizaci skladování 
o Pro lepší správu palet na místě 

- Polystyrénové oddělovací desky a lepenkové kryty 
o Pro lepší vizuální identifikaci výrobku 
o Pro lepší ochranu během zasí lání a skladování  
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Nová balení a označování štítky se na trhu objeví jakmile postupně doběhnou zásoby prostředků 
s předchozími obaly a štítky. 

 

    

25 kg kónická plechovka se štítkem a držadlem     500 kg palety EPAL s polystyrénovými přepážkami 

 

   
 

 Logo pokročilých řešení SP otryskávání broky  Palety s lepenkovým krytem a ve smrštitelné fólii 
W Abrasives je značka Winoa Group. Ohledně dalších informací viz: 

www.wabrasives.com 
www.winoagroup.com 


