
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 



Έτος Ιδρύσεως : 1970  

Έδρα : 18ο km Ε.Ο Αθηνών–Κορίνθου 

Εγκαταστάσεις : 3.000 τ.μ στον  

Ασπρόπυργο Αττικής 

• Τμήμα πωλήσεων-ενοικιάσεων 

• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης –  

      Service 

• Τμήμα ανταλλακτικών   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



TΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Πωλήσεις – Ανταλλαγές νέου εξοπλισμού 

• Επιδείξεις (Test ride) 

• Επεκτάσεις εγγύησης  

• Ενοικιάσεις μηχανημάτων  με λίγες ώρες λειτουργίας, άριστη 

      κατάσταση και συντήρηση με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών 

TΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

• Πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο και κινητά συνεργεία  

• Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση τεχνιτών στις νέες 

     τεχνολογίες και προϊόντα 

• Δυνατότητα σύναψης Συμβολαίων Συντήρησης 

• Μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών  

• Παράδοση ανταλλακτικών (εκτός stock) εντός 24 ωρών  

• Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών-συνεργείων σε όλη την Ελλάδα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 



ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ CB 

ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 
CBE  

ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 



 

Για αλλαγή του 
μεγέθους του τελικού 
προϊόντος απαιτείται 
αντικατάσταση των 
πλακών εντός του 
κάδου 

ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 



ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Για αλλαγή του μεγέθους του 
τελικού προϊόντος απαιτείται 
αντικατάσταση των πλακών 
εντός του κάδου 



ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύστημα ρότορα με υδραυλικό κινητήρα Poclain που 
κομπλάρει απευθείας με τον άξονα. 
 
Εύκολη φόρτωση: ο κάδος έχει παραδοσιακό σχήμα 
κάδου. 
 
Οι χρόνοι καθυστέρησης στο έργο εξαλείφονται 
χάρη σε ένα αυτόματο σύστημα που αναστρέφει την 
περιστροφή του άξονα σε περίπτωση 
μπλοκαρίσματος, και άμεση επαναφορά σε εργασία 
χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή. 
 
Δεν μεταφέρονται δονήσεις στο μηχάνημα-φορέα.  
 
Μέγιστη στάθμη θορύβου LwA 98 dB. 
 



Δόντια κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής 
ειδικά σχεδιασμένα για μέγιστη διάρκεια. 
 
Τα δόντια αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα.  

ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 



ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα, φυσικά αδρανή, σκυρόδεμα, γυαλί, κεραμίδια 
και πλάκες ασφάλτου. 
 
Το σύστημα του ρότορα επιτρέπει την ιδανική απόδοση ανεξάρτητα της 
παρουσίας σιδήρου, βράχου, άμμου , παραμορφώσιμων ή υγρών υλικών . 



ΚΑΔΟΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Ο κάδος θραυστήρας μειώνει  την διάσταση του υλικού, 
πράγμα που σημαίνει μικρότερο κόστος μεταφοράς και 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του θρυμματισμένου 
υλικού. 
 
Ελαχιστοποίηση κόστους θραύσης. 
 



ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ VCE 

ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ 



ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ 



Αλλαγή της κοκκομετρίας του τελικού προϊόντος 
απευθείας από την καμπίνα εκσκαφέα. 
 
Ο άξονας έχει μια διαδρομή 40mm. 
 
Εύκολη φόρτωση: ο κάδος έχει παραδοσιακό 
σχήμα κάδου. 
 
Δεν μεταφέρονται δονήσεις στο μηχάνημα-
φορέα.  
 
Μέγιστη στάθμη θορύβου LwA 98 dB. 
 
Οι δίσκοι έχουν διαφορετικές διαμέτρους που  
δημιουργούν υψηλή περιστροφή του υλικού και 
μεγαλύτερη παραγωγή.  

Patented 

ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ 



Το κύριο πλεονέκτημα η δυνατότητα 
γρήγορης ρύθμισης της κοκκομετρίας 
το τελικού προϊόντος από την καμπίνα 
χειρισμού.  
 
Παράδειγμα: λεπτότερο υλικό 
προστασίας του  σωλήνα (0-15 mm.) 
στη συνέχεια παχύτερο υλικό (0-45 
mm.) πάνω στο προϋπάρχον υλικό 
χωρίς να αδειάζει τον κάδο. 

ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ 

Patented 



ΚΑΔΟΙ ΚΟΣΚΙΝΑ 

Standard εργαλεία 
Για κοσκίνισμα ανάμεικτου υλικού. 
Προϊόν : 15-50 mm. 
 
 
Εργαλεία διάσπασης 
Για το κοσκίνισμα και τη σύνθλιψη μαλακών υλικών 
(κάρβουνο, γυαλί, κεραμικό κ.λπ.) 
 
 
Μικτά εργαλεία 
Με κοπτικά στοιχεία που μπορούν να τεμαχίζουν τα μη 
πετρώδη στοιχεία στο προς διαχειριση υλικό (ξύλα, 
πλαστικά, κ.λπ.) 
Προϊόν : 22-55 mm. 






