
                                 

 

Številka:      88/2022 
Datum:   3. 10. 2022 
 

SEKCIJA KOVINARJEV PRI OOZ NOVO MESTO organizira strokovno ekskurzijo  
 

Ekskluzivno samo za člane sekcije kovinarjev pri  
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije – OZS 

OGLED NAJNAPREDNEJŠEGA VISOKO TEHNOLOŠKEGA CENTRA ZA 
OBDELAVO POVRŠIN na Dolenjskem,  

ki bo v sredo, 19. 10. 2022, ob 13.00 uri. 
 

Spoštovani kolegi kovinarji, 
med prvimi boste imeli priložnost obiskati nov sodobno opremljen visoko-tehnološki 
center za čiščenje, obdelavo in pripravo površin v podjetju FerroČrtalič d.o.o..  
 

            

 

Svoj tehnološki center so letos obogatili kar še z dvema najnovejšima napravama, in sicer z 
laserskim 3D tiskalnikom po visoko kakovostni SLS metodi ter s pulznim 3D fiber laserjem, 
ki je namenjen hrapavljenju, čiščenju ter označevanju različnih kovinskih površin. 
 
Program 19.10.2022: 
13.00  Prihod in sprejem v podjetju FerroČrtalič d.o.o. 
13:15  Kakšne so PREDNOSTI in KORISTI kovencionalnih in najnovejših tehnoloških rešitev 
za obdelave površin? 
13:45  Predstavitev visoko tehnološkega centra in laboratorija površin 
14:20  Prikaz namenskih tehnologij in praktičnih primerov dobrih praks iz različnih vej 
industrij ter ZAKAJ strokoven pristop reševanja izzivov? 
14:50  Možnost ogleda večnamenskega poslovnega prostora na krilih 
 
Kaj obsega predstavitev? 

• Predstavitev najpreciznejšega 3D laserskega tiskalnika (SLS metoda), kateri tiska kose z 
neprimerljivo kakovostjo in zagotovljeno industrijsko ponovljivostjo 

• Predstavitev prednosti pulznega 3D fiber laserja (hrapavljenje, čiščenje, označevanje) 
ter primerjava z ostalimi tehnologijami obdelave površin 

• Vas zanima obdelava in odpraševanje 3D tiskanih kosov? Izvedeli boste več o novi 
tehnologiji, ki jo v FerroČrtalič proizvajajo pod blagovno znamko ADDIBLAST® 

• Kje in kdaj uporabljamo obdelavo ali pripravo površin, kot je peskanje? Spoznajte 
najnovejše izdelke FERROECOBLAST® ter prihranite čas, denar, izboljšajte kakovost 
izdelkov ter zmanjšajte vpliv na okolje! 

• Prikaz primerov DOBRE PRAKSE v kovinarski, livarski, avtomobilski, letalski, medicinski, 
aditivni in drugi industriji. 

3D tiskalnik ki deluje po SLS metodi (selective laser sintering) tiska izdelke visoke 
natančnosti. Omogoča zelo hitro izdelavo prototipov in izdelkov primerljive kakovosti kot 
tehnologija brizganja plastike. Tiska lahko izdelke iz različnih materialov kot so poliamid, 
polipropilen in poliuretan, kar omogoča tiskanje izdelkov za različne namene. 

https://www.ferroecoblast.com/
https://www.addiblast.com/
https://ferroecoblast.com/industries/dental-industry


 

            

 

Video 3D tiskalnik https://www.youtube.com/watch?v=6grBYTe5neI 

 
Laser je izjemen tehnološki napredek obdelave kovin, saj se ponaša z veliko natančnostjo, 
100% ponovljivostjo, neprimerljivo hitrostjo, zmožnostjo opravljanja več operacij v enem 
koraku in tako ustvarja prihranke v času in denarju, zagotavlja nizke obratovalne stroške, je 
zdravju prijazna tehnologija, brez da bi bila kvaliteta ali okolje zapostavljena. 
 
Video laser https://www.youtube.com/watch?v=1BOOeHEHy04 

 
 
V podjetju FerroČrtalič d.o.o. sta obe napravi ključni za doseganje najzahtevnejših namenov 
testiranj pri iskanju najoptimalnejših parametrov površin in opravljanja storitev za znanega 
naročnika. Predstavili vam bodo tudi rešitve v kovinski industriji, s katerimi lahko prihranite 
čas, denar ter izboljšate kakovost svojih izdelkov. 

https://www.ferroecoblast.com/
https://www.addiblast.com/
https://ferroecoblast.com/industries/dental-industry
https://www.youtube.com/watch?v=6grBYTe5neI
https://www.youtube.com/watch?v=1BOOeHEHy04


 

            

 

Vrata vam odpira podjetje: 
Podjetje FerroČrtalič d.o.o., iz Sel pri Dolenjskih Toplicah, že 58 let predstavlja znanje, 
tradicijo inovativnosti in odličnosti. S stalnimi raziskavami in razvojem oblikujejo industrijo 
površinske obdelave in so eno izmed vodilnih svetovnih podjetij v tem segmentu. Zaupajo 
jim spoštovana domača in tuja podjetja. Strankam iz vsega sveta zagotavljajo najboljše 
rešitve obdelave površin. Nenehne izboljšave, raziskave in inovacije dodajajo vrednost, 
znižujejo stroške ter okoljski vpliv njihovim kupcem. Predvsem pa imajo visok poudarek na 
svetovanju ter implementiranju najnovejše tehnološke rešitve, ki je razvita in namenjena 
za točno določenega naročnika, glede na njegove potrebe. 
 
Dodatna možnost: 
V primeru, da bi s seboj želeli prinesti svoj predmet za izvedbo ustrezne aplikacije, jih o 
tem predhodno  do 10.10. obvestite na sales@ferrocrtalic.com in boste dogovorili 
nadaljnje korake. 
 
Prijava in prihod: 
Zaradi omejenega števila mest prosimo, da svojo PRIJAVO oddate najkasneje do petka, 
14.10.2022, po e-pošti na ksenija.klobucar@ozs.si ali po telefonu na št. 07 33 71 580 oz. 
041 350 001.  
 
Na lokaciji podjetja FerroČrtalič d.o.o., Sela 47, 8350 Dolenjske Toplice bo za vas nasproti 
upravne stavbe ob letalu rezervirano parkirno mesto.  

 
 
Pohitite s prijavami na ekskluzivno predstavitev! 

                                                                                                       
Avgust Bučar, 

             predsednik sekcije  
             pri OOZ Novo mesto 
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