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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Aμπελουργικός Πάσσαλος γραμμικής φύτεψης με εξωτερικές εγκοπές από προγαλβανιζμένο χάλυβα

*

Κατόπιν ζήτησης,
διατίθεται και
ηλεκτροστατικά
βαμμένο.

·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος

Customize
Eξατομίκευση

·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος

γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)
γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)
μήκος επιλογής σας
Πάχος ελάσματος: 1,30 mm
(Προτεινόμενο μέγιστο ύψος 2,15m)
Aπόκλιση ανοχής πάχους ± 2%

μήκος επιλογής σας
Πάχος ελάσματος: 1,50 mm

·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(Βαρέου τύπου - φαρδύ προφίλ)
Ακριανός
γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)
μήκος επιλογής σας
Πάχος ελάσματος:1,80 mm

Κατόπιν ζήτησης, για καλύτερη ποιότητα γαλβανίσματος, διατίθεται S320-Z275 και ώς οικονομικότερη επιλογή DX51D-Z140
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Aμπελουργικός Πάσσαλος γραμμικής φύτεψης με εξωτερικές εγκοπές
από ανοξείδωτο χάλυβα

*

Σε περιβάλλον
κοντά στη
θάλασσα

*

Customize
Eξατομίκευση

Ακριανός Πάσσαλος
Ειδικές περιπτώσεις
σειρές
*Για(πάνωμεγάλες
από 150m )

Α.

Β.

Γ.

·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος
ανοξείδωτο (ποιότητας ΑISI 304 )
(για ειδικές περιπτώσεις)
μήκος επιλογής σας
Πάχος ελάσματος: 1,50 mm
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·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(Βαρέου τύπου - φαρδύ προφίλ)
Ακριανός
ανοξείδωτος (ποιότητας ΑISI 304)
μήκος επιλογής σας
Πάχος ελάσματος:1,80 mm

Δ.

Α.Ακριανός πάσσαλος προγαλβανισμένος
εν θερμώ με 4 οπές Φ8,
από σωλήνα κατασκευών απαση,
Φ48Χ2mm, Φ60Χ2mm (πάχος), Φ60Χ2,5mm (πάχος),
Φ60Χ3mm (πάχος)
Β.Ακριανός πάσσαλος από
προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
C180Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm
Γ.Ακριανός πάσσαλος από
προφιλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
Σ162Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm
Δ.Ακριανός πάσσαλος από ΗΤΑ ΙPE 80
(γαλβανισμένο εν ψυχρώ)

Προγαλβανισμένος μεταλλικός αμπελουργικός πάσσαλος με εξωτερικές εγκοπές
Ο αμπελουργικός πάσσαλος είναι μέρος ενός σύγχρονου συστήματος γραμμικής υποστύλωσης του αμπελώνα, με πολλαπλά οφέλη για τον αμπελοκαλλιεργητή.
Διευκολύνει την ανάπτυξη των φυτών και κάνει λειτουργικότερο τον αμπελώνα. Επίσης πετυχαίνει χαμηλότερο κόστος διαχείρισης του αμπελώνα προς όφελος
του παραγωγού.
Προφίλ και τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευάζεται από τον ειδικό χάλυβα S320 +Ζ200 και S320DG + Z275 με πάχος 1,30mm, 1,50mm και 1.80mm, με υψηλό γαλβάνισμα στα 200γρ./τ.μ &
275 γρ./τ.μ. Εξασφαλίζουμε έτσι την υψηλή μηχανική αντοχή και παράλληλα την μακροζωία του, που φτάνει έως και τα 25-30 έτη, λόγω της υψηλής επίστρωσης
τσίγκου.
Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων προστασίας από την διάβρωση, όπως τα νησιά και τα παραθαλάσια κτήματα, η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να
κατασκευάσει αμπελουργικό πάσσαλο με εξωτερικές εγκοπές από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304L.
Για την καλύτερή προστασία του πασσάλου στο σημείο που πακτώνεται μέσα στη γη, διαθέτουμε είδικό αστάρι δύο συστατικών (βλέπε προιόν σελίδα……)
Πλεονεκτήματα
Δεν κόβεται το σύρμα από τριβές της σειράς λόγω ανέμων, στο σημείο της εγκοπής, σε αντίθεση με τους πασσάλους εσωτερικών εγκοπών.
Ευκολότερη τοποθέτηση - πιο γρήγορη εγκατάσταση και απεγκατάσταση σύρματος.
Σταθερότητα στην πάκτωση και υψηλή αντοχή στις πιέσεις του αέρα, στα χτυπήματα του τρακτέρ και το βάρος της αμπέλου, λόγω του ειδικού σχεδιασμού του
προφίλ και των εξωτερικών εγκοπών που διαθέτει.
Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του χάλυβα και αντοχή στον χρόνο λόγω της επίστρωσης ψευδαργύρου.
Αποφυγή σχισίματος του προφίλ στην θέση εγκατάστασης του σύρματος, λόγω των εξωτερικών εγκοπών που διαθέτει.
Υποστήριξη της μηχανοποιημένης καλλιέργειας και συγκομιδής των σταφυλιών.
Μεγαλύτερη δυναμική στο αμπέλι, όσον αφορά την διαχείριση.
Ανταγωνιστικές τιμές.
Δυνατότητα τόσο μηχανοποιημένης όσο και χειρωνακτικής τοποθέτησης σε πολύ σύντομο χρόνο.
Εξωτερικές εγκοπές πασσάλου
Η καινοτομία στη σχεδίαση του και η ιδιαιτερότητα της παραγωγικής του διαδικασίας, αποτελεί τη βασική του διαφορά από τον ανταγωνισμό. Ο αμπελουργικός
πάσσαλος της εταιρείας μας, διαφοροποιείται διότι διαθέτει εξωτερικές πλαϊνές εγκοπές για τα σύρματα της διαμόρφωσης του αμπελώνα και όχι εσωτερικές
σχισμές, οι οποίες κόβουν τα σύρματα κατά την πάροδο των χρόνων. Επίσης διαθέτει κεντρικές οπές Φ8 για το 1° σύρμα της αμπέλου. Στις οπές αυτές
εφαρμόζονται οι λάμες στήριξης σύρματος οι οποίες διατίθενται σε διάφορα μήκη σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού, αναλόγως την ποικιλία σταφυλιών
που διαθέτει.
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Εξάρτημα τοποθέτησης
αμπελουργικού πασσάλου

Χειροκίνητο εργαλείο τοποθέτησης
αμπελουργικού πασσάλου

Ανέμη ξετυλίγματος
σύρματος
Χρησιμοποιείτε για να ξετυλίγεται εύκολα το
σύρμα, να μην μπερδεύται και να μην τσαλακώνει,
κατά την τοποθέτηση του στο κτήμα.
Κατασκευασμένη από μαύρο χάλυβα
Είναι εύκολο στην μεταφορά.

Εργαλείο για έυκολη τοποθέτηση του αμπελουργικού
πασσάλου, χωρίς να πληγωθεί ή καταστραφεί το
έπανω μέρος του πασσάλου κατά το χτύπημα.

Βοηθάει με το βάρος του
το εύκολο κάρφωμα και
χρειάζεται λιγότερη δύναμη
από τον χρήστη

Εργαλείο χειρός για έυκολη
τοποθέτηση του αμπελουργικού
πασσάλου. Ενδιάμεσα στο εργαλέιο
και στον πάσσαλο προσαρμόζεται
ένας σωλήνας μικρότερης διαμέτρου
για την προστασία των εξωτερικών
εγκοπών κατά τη χρήση του εργαλείου.
Προσαρμόζεται και στους δύο τύπους αμπελουργικού
πασσάλου που παράγουμε, (μεσαίου τύπου –
στενό προφίλ και βαρέου τύπου – φαρδύ προφίλ)
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Προσαρμόζεται και στους δύο τύπου προφίλ
που παράγουμε, (μεσαίου τύπου –
στενό προφίλ και βαρέου τύπου – φαρδύ προφίλ).

Κατόπιν ζήτησης
διατίθενται και
σε inox.

Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT PLUS
(με όριο θραύσης 700 – 900 N/mm2, ποιότητα γαλβανίσματος Ζ280 έως Ζ300 και επιμήκυνση έως +5%)

Το ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT PLUS, που εισάγουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας, είναι μια διαφοροποιημένη λύση σε σχέση με την απόδοση των απλών
γαλβανισμένων σκληρών συρμάτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρων στη χώρα μας.
Κατά κύριο λόγο υπερβαίνει το σύνηθες γαλβανισμένο σκληρό σύρμα, στο ότι προσφέρει:
4 φορές μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση.
Τουλάχιστον 40% περισσότερο χρησιμοποιήσιμο μήκος σύρματος με το ίδιο τελικό φορτίο θραύσης.
Τουλάχιστον 40 % υψηλότερο φορτίο θραύσης με την ίδια διάμετρο σύρματος.
Επιμήκυνση 5%.

Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών)
σύρμα στον αμπελώνα.

Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών)
σύρμα στον αμπελώνα.

Φ1,6 (Νο 11) στα 64m/kg
και ±1600 μέτρα ανά κουλούρα.

Φ1,8 (Νο 12) στα 50m/kg
και ±1250 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύνηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2 (Νο 13)
στα 40m/kg.

Αντίστοιχη διατομή σε σύνηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2,2 (Νο 14)
στα 33m/kg.
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Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών) Για χρήση ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
αλλά και ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
σύρμα στον αμπελώνα.
σύρμα στον αμπελώνα.
Φ2,2 (Νο 14) στα 33m/kg
Φ2 (Νο 13) στα 40m/kg
και ±825 μέτρα ανά κουλούρα.
και ±1000 μέτρα ανά κουλούρα.
Αντίστοιχη διατομή σε σύνηθες
Αντίστοιχη διατομή σε σύνηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2,7 (Νο 16)
χρησιμοποιείται το Φ 2,5 (Νο 15,5)
στα 22m/kg.
στα 26m/kg.

Για χρήση ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
σύρμα στον αμπελώνα ή και ως
αντικατάσταση του τρίκλωνου σύρματος
διατομής Φ3 στις κατασκευές τύπου Υ
επιτραπέζιου σταφυλιού.
Φ2,5 (Νο 15,5) στα 26m/kg
και ± 650 μέτρα ανά κουλούρα.
Αντίστοιχη διατομή σε σύνηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ3,1 (Νο )
στα 16,80m/kg.

Ημίσκληρό - κοινό
Σύρμα γαλβάνιζε
αγροτικής χρήσης
(εισαγωγής μας)

(Ποιότητα γαλβανίσματος
με όριο θραύσης 450-500 Ν/mm2
επιμήκυνση 20%).
Νο 13 Φ2mm
40m/kg
No 14 Φ2,2mm 33m/kg
No 15 Φ2,4mm 30m/kg
No 16 Φ2,7mm 22m/kg
No 17 Φ3,0mm 18m/kg
No 18 Φ3,4mm 14m/kg
No 19 Φ3,9mm 10m/kg
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·Λάμα στήριξης σύρματος
μεταλλικού πασσάλου
Ε.Τ

·Λάμα στήριξης σύρματος
μεταλλικού πασσάλου
Β.Τ

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας
χάλυβα DX51D - Ζ200 από έλασμα
2mm πάχος και 20mm φάρδος, με μία διπλή
εγκοπή σε κάθε άκρηκαι οπή Φ6,50 στο κέντρο)
(προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8Χ20 με
παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας
χάλυβα DX51D - Ζ200 από έλασμα
3mm πάχος και 30mm φάρδος, με μία διπλή
εγκοπή σε κάθε άκρηκαι οπή Φ6,50 στο κέντρο)
(προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8Χ20 με
παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)

-50mmΧ20mmX2mm
-100mmΧ20mmX2mm
-140mmΧ20mmX2mm
-160mmΧ20mmX2mm
-180mmΧ20mmX2mm
-200mmΧ20mmX2mm
-240mmΧ20mmX2mm
-280mmΧ20mmX2mm
-320mmΧ20mmX2mm
-360mmΧ20mmX2mm
Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε
μήκος επιθυμεί ο πελάτης

-50mmΧ30mmX3mm
-100mmΧ30mmX3mm
-140mmΧ30mmX3mm
-160mmΧ30mmX3mm
-180mmΧ30mmX3mm
-200mmΧ30mmX3mm
-240mmΧ30mmX3mm
-280mmΧ30mmX3mm
-320mmΧ30mmX3mm
-360mmΧ30mmX3mm
Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε
μήκος επιθυμεί ο πελάτης

·Μεταλλικός πάσσαλος
στήριξης νέων φυτών
Επαναχρησιμοποιούμενοι
Διάρκεια ζωής : 5-6 χρόνια

Η στήριξη των νεαρών φυτών είναι πολύ σημαντική για την
μετέπειτα ανάπτυξη τους, με κυριότερο εχθρό τον δυνατό
αέρα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα
σε ένα νέο και αδύναμο φυτό, που δεν έχει στηριχθεί σωστά
στα πρώτα του βήματα.

Κατόπιν ζήτησης,
υπάρχει η δυνατότητα
παραγωγής από
ανοξείδωτο χάλυβα και
προβαμμένη γαλβανιζέ
λαμαρίνα.

Βαρέως Τύπου
Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 1mm

Μεσαίου Τύπου
Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 0,80mm.

Ελαφριού Τύπου
Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 0,60mm.

Πάχος λαμαρίνας: 0.80mm ή 1mm

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, εώς 1,50m.

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, εώς 1,30m

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, εώς 0,90m.

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, εώς .
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Υλικό: Ποιότητα Χάλυβα
DCP/DC01

Εργαλείο σύσφιξης
εξαρτημάτων GRIPPLE

Σφικτήρας σύρματος
τύπου GRIPPLE PLUS

Τεντωτήρας
Σύρματος

Τοποθετείται στην γραμμή χωρίς
να χρειάζεται να κοπεί το σύρμα
Για σύρματα σειράς και συρματόσχοινα
σε τέσσερα μεγέθη: μικρό, μεσαίο,
μεγάλο και πολύ μεγάλο.
Ομοιόμορφο τέντωμα κάθε φορά,
δυνατότητα ρύθμισης δύναμης
με το ειδικό εργαλείο τάνυσης (TORQ),
δύναμη έως 400kg, που
αυξάνει την ζωή του σύρματος..

·Καρούλι τεντώματος σύρματος
γαλβανιζέ ελαφριού τύπου

-μέγεθος small (ΣΥΡΜΑ 1,4mm – 2,20mm)
-μέγεθος medium (ΣΥΡΜΑ 2mm – 3,25mm)
-μέγεθος large (ΣΥΡΜΑ 3,25mm – 4,20mm)

·Εντατήρας γαλβανιζέ σύρματος
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β

α

γ

- 90mm
-110mm
-120mm (B.T)

Συνοδεύεται με
δύο ασφάλειες
και ένα πείρο
Κατόπιν ζήτησης
υπάρχει η δυνατότητα
παραγωγής από
ανοξείδωτο χάλυβα.

Για ειδικές περιπτώσες
υπάρχει η δυνατότητα
παραγωγής από
ανοξείδωτο χάλυβα.

Κατόπιν ζήτησης
υπάρχει η δυνατότητα
παραγωγής από
ανοξείδωτο χάλυβα.

δ

ε

στ

Συρματόσχοινο
χαλύβδινο

Σφηκτήρας
συρματόσχοινου

Τεντωτήρας
συρματόσχοινου

Διαθέτουν πιστοποίηση τεχνικών προδιαγραφών
συμφώνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΓΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ

·Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 4mm
κατασκευή 1Χ19
(καρούλι 2000m)
Ελάχιστο φορτίο θραύσης: 15.600Ν
Θεωρητικό βάρος: (12,61m/kg)

·Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζέ 6mm
κατασκευή 6Χ7 WSC
(καρούλι 1000m)
Ελάχιστο φορτίο θραύσης 28.900Ν
Θεωρητικό βάρος: (7,04m/kg)

·Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 5mm
κατασκευή 1Χ19
(καρούλι 2000m)
Ελάχιστο φορτίο θραύσης 23.500Ν
Θεωρητικό βάρος: (8,06m/kg)

·Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 8mm
κατασκευή 6Χ7 WSC
(καρούλι 1000m)
Ελάχιστο φορτίο θραύσης 47.500Ν
Θεωρητικό βάρος: (3,97m/kg)

1

2
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3

4

ΚΩΔΙΚΟΣ

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

Φ4

VIN-ΣΦΡ-001

1

Μ10

VIN-ΤΕΝ-001

2

Φ5

VIN-ΣΦΡ-002

2

Μ12

VIN-ΤΕΝ-002

3

Φ6

VIN-ΣΦΡ-003

3

Μ14

VIN-ΤΕΝ-003

4

Φ8

VIN-ΣΦΡ-004

4

Μ18

VIN-ΤΕΝ-004

Ψαλίδι συρματόσχοινου FELCO C9
Χαρακτηριστικά:
καθαρή κοπή χωρίς
σύνθλιψη χάρη στην τριγωνική
διατομή / εύκολη και σταθερή
ρύθμιση κοπής

Άγκυρες (επίτονες) πρόσδεσης εγκαταστάσεων παλμέτας αμπέλου και άλλων
δεντροκαλλιεργειών αντιχαλαζικών συστημάτων
Κατόπιν ζήτησης διατίθεται γαλμβανισμένο
εν θερμώ ή εν ψυχρώ

Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, όσον αφορά το ύψος,
την διατομή του άξονα (μπετονοσιδερό) και την διάμετρο της
φλάντζας.
Για τις φλάντζες χρησιμοποιείται χάλυβας ποιότητας St 37 και κοπή
σε Παντογράφο High Deﬁni on, ένω για τον άξονα χρησιμοποιείται
μπετοσίδερο, ποιότητας χάλυβα SS500 (ατσάλι). Η συγκόλληση
γίνεται από πιστοποιημένους συγκολλητές με τρόπο συγκόλλησης
MIG (σύρμα).
Υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος ή ασταρώματος, κατόπιν
συνεννόησης καθώς επίσης και η κατασκευή ειδικών διαστάσεων.
Ορισμένες διαστάσεις από τα παρακάτω εξαρτήματα πληρούν τις
προδιαγραφές των προγραμμάτων ΕΛΓΑ.
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Α/Α

Τύπος

Μπαστούνι

Φλάντζα

Κωδικός

1

Άγκυρα - επίτονας
τρελός

άξονας Φ8, υψος
0,90m (καθαρό)

φλάντζα Φ140Χ3

VIN-ΕΠΙ-001

2

Άγκυρα - επίτονας
τρελός

άξονας Φ10, υψος
0,90m (καθαρό)

φλάντζα Φ140Χ3

VIN-ΕΠΙ-002

3

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ16, υψος
1,20m (καθαρό)

φλάντζα Φ200Χ4

VIN-ΕΠΙ-003

4

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ12, υψος
1,20m (καθαρό)

φλάντζα Φ150Χ5

VIN-ΕΠΙ-004

5

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ16, υψος
1,20m (καθαρό)

φλάντζα Φ200Χ5

VIN-ΕΠΙ-005

6

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ20, υψος
1,20m (καθαρό)

φλάντζα Φ240Χ4

VIN-ΕΠΙ-006

7

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ20, υψος
1,20m (καθαρό)

φλάντζα Φ240Χ5

VIN-ΕΠΙ-007

8

Άγκυρα - επίτονας
συγκολλημένος

άξονας Φ25, υψος
1,35m (καθαρό)

φλάντζα Φ300Χ6

VIN-ΕΠΙ-008

Άγκυρα πρόσδεσης με συρματόσχοινο για τις ακριανές σειρές
(κατάλληλη για εδάφη με πέτρα)
Α/Α

Mέγεθος

Διασταση

1

Μικρό

100mm X 160mm X3mm
με συρματόσχοινο
Φ4 X 80cm

Μικρό

100mm X 160mm X3mm
με συρματόσχοινο
Φ4 X 100cm

3

Μεσαίο

115mm X 200mm X3mm
με συρματόσχοινο
Φ4 X 100cm

4

Μεσαίο

115mm X 200mm X4mm
με συρματόσχοινο
Φ4 X 120cm

2

Κωδικός

Εργαλείο εγκατάστασης άγκυρας
120cm

Εργαλείο εγκατάστασης άγκυρας
150cm

Εργαλείο εγκατάστασης
άγκυρας

Τρόπος χρήσης άγκυρας πρόσδεσης
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Ενδεικτικό τυπολόγιο υλικών εγκατάστασης αμπελώνα ( για ένα (1) στρέμμα )
Α/Α

1

Φωτογραφία

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

Μεταλλικός πάσσαλος στήριξης νέων φυτών

Ένα (1) σε κάθε φυτό

Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανα πλευρά
(Βαρέου Τύπου - Φαρδύ προφίλ) Ακριανός

Δύο (2) σε κάθε γραμμή

ή εναλλακτικά

Α. Ακριανός πάσσαλος προγαλβανισμένος
2

εν θερμώ με 4 οπές Φ8 από σωλήνα
κατασκευών απαση, Φ48Χ2mm (πάχος),
Φ620Χ2mm (πάχος), Φ76Χ3mm (πάχος)

Β. Ακριανός πάσσαλος από προφίλ
ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
C180X60X2mm, 2,5mm, 3mm

Γ. Ακριανός πάσσαλος από προφίλ
ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
Σ162Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm

Δ. Ακριανός πάσσαλος από HTA IPE 80

3

Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανα πλευρά
(Μεσαίου Τύπου - Στενό προφίλ) Ενδιάμεσος

Σε απόσταση 5m το ένα
από το άλλο

Σελίδα στον κατάλογο

Α/Α

Φωτογραφία

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

Άγκυρα - επίτονας
4

ή εναλλακτικά
Άγκυρα πρόσδεσης με συρματόσχοινο

Σύρμα γαλβανιζέ ημίσκληρο-κοινό
Φ2,2 (Νο 14) στα 33m/kg για την πρώτη
σειρά (κεντρικό)
5

ή εναλλακτικά
Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT Plus
Φ1,8 (Νο 12) στα 50m/kg
Σύρμα γαλβανιζέ ημίσκληρο-κοινό
Φ2 (Νο 13) στα 40m/kg για τις επάνω
σειρές.

6

ή εναλλακτικά
Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT Plus
Φ1,6 (Νο 11) στα 64m/kg

7

8

Α. Σφικτηρας σύρματος τύπου GRIPPLE PLUS
B. Τεντωτήρας Σύρματος
Γ. Καρούλι τεντώματος σύρματος γαλβανιζέ

ελαφριού τύπου
Δ. Εντατήρας γαλβανιζέ σύρματος
(90-110-120mm)
Λάμα στήριξης σύρματος
μεταλλικού πασσάλου Ε.Τ ή Β.Τ.

Ανάλογα με το μήκος
της σειράς, διαθέτουμε
μεγάλη γκάμα.

Σελίδα στον κατάλογο

Σύστημα για επιτραπέζιο
σχήμα «Y»
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Μεταλλικές ανατρεπόμενες παλέττες αποθήκευσης – παλαίωσης φιαλών οίνου

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο οινοποιείο η χρήσης ανατρεπόμενης
παλέττας:
- Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου στο οινοποιείο (εώς και 25% εξοικονόμηση
χώρου).
- Εξοικονόμηση εργατοωρών για την αποθήκευση των φιαλών.
- Αποφυγή πάγκων συσσώρευσης, από φιάλες σε όρθια θέση μετά την
διαδικασία πωματισμού.
- Δημιουργία επισκέψιμων χώρων στις κάβες των οινοποιείων.
- Με την χρήση των ανατρεπόμενων παλεττών, επιτρέπεται στον φελλό να
διασφαλίσει την επιθυμητή στεγανότητα και να αποδώσει στο μέγιστο τις
ιδιότητές του με συνέπεια να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές που οδηγούν στην
υποβάθμισή της ποιότητας του κρασιού.
- Μηδαμινό κόστος συντήρησης.
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.
- Επιτρέπουν την εύκολη αρχειοθέτηση των φιαλών οίνου ανά ποικιλία.
- Προστατευούν τις φίαλες από τυχόν θραύσεις.
Χαρακτηριστικά Παλεττών:
- Χωρητικότητα παλεττών 360 φιαλές 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
- Δέχονται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330mm.
- Στοιβάζονται εώς τρείς καθ’ υψος, με αντοχή σε πίεση φορτίου εώς 1ΤN ανά
παλέττα, χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση τους.
- Μπορούν να δεχθούν φιάλες 0,375 lt και 0,50 lt, σε περισσότερα επίπεδα.
- Είναι ανατρεπόμενες, προκειμένου να αποθηκευτούν οι φιάλες σε οριζόντια
θέση και να επιτευχθεί η προσδοκώμενη παλαίωση.
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Μεταλλικές ανατρεπόμενες παλέττες αποθήκευσης – παλαίωσης φιαλών οίνου
- Ειναί ανατρεπόμενες (χρησιμοποιώντας τον ανατροπέα παλεττών, extra
εξοπλισμός) και σταθερές. Η παλέττα με τις φιάλες σε όρθια θέση, τοποθετείται,
επάνω στον ανατροπέα με τη χρήση περονοφόρου μηχανήματος και
ανατρέπονται χειροκίνητα πλαγιάζοντας τις φιάλες στην επιθυμητή θέση.
- Μπορούν να ανατρέψουν κωνικές φιάλες με την προσθήκη απλών μεταλλικών
βεργών.
- Είναι εξοπλισμένες με δύο ενδιάμεσες σχάρες που ξεχωρίζουν τις φιάλες, όπως
επίσης και μια τρίτη που κλείνει με ασφάλεια τους λαιμούς τους.
- Είναι ανθεκτικές στην διάβρωση σε υγρό περιβάλλον, διότι είναι βαμμένες με
ηλεκτροστατική βαφή και υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος.
- Έχουν συμπαγή κατασκευή με μεγάλο αριθμό σημείων στήριξης μέσω
δοκαριών και τραβερσών για να μην υπάρχει καμία παραμόρφωση κατά την
ανατροπή.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης
(MΙG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της
φόρτωσης και των χειρισμών ανατροπής.
- Έτοιμες συναρμολογημένες και συγκολλήμενες.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Έχουν από μια εμπρόσθια πόρτα (παραπέτο) που ασφαλίζει όταν κλείνει, για
ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό.
- Φέρουν πόδια στήριξης όπως και λαβές που βοηθούν να γίνει εύκολο κι
ασφαλές το παλετάρισμα τους όταν είναι σε οριζόντια θέση, κλειδώνοντας
μεταξύ τους.
- Διευκολύνουν την καθαρίοτητα των φιαλών.
- Δέχονται πάνω από 200 τύπους φιαλών 0,75 lt και αυτό επιτυγχάνεται
αλλάζοντας – ανάλογα με τον τύπο της φιάλης – μόνον την εξωτερική σχάρα
συγκράτησης των λαιμών των φιαλών εφόσον χρειάζεται.
- Το καθαρό βάρος τους είναι 80 kg.
- Η παραπάνω κατασκευή εναρμονίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: ΕΝ 12100,
ΕC1, EC3, EAK2003, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/42ΕΚ.
Ενώ για τις παραγωγικές διαδικασίες η εταιρεία μας, έχει αναπτύξει και
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).
- Έχουν εξωτερικές διαστάσεις: 1,215m (πλάτος), 1,15m (ύψος), 1,135m (βάθος)
και εσωτερικές διαστάσεις: 1,12m (πλάτος), 0,98m (ύψος), 0,94m (βάθος).
- Είναι κατασκευασμένες από υλικά εξ’ ολοκλήρου ανακυκλώσιμα.
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·Ανατροπέας μεταλλικής ανατρεπόμενης παλέτας
αποθήκευσης – παλαίωσηςφιαλών οίνου
-Διαθέτει σύρτη για
στερέωση όταν είναι
κενό και δεν ζυγίζει από
το βάρος της παλέτας.
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Βαμμένο με αστάρι και έπειτα με λαδομπογιά,
σε χρώμα RAL της επιλογής σας.

σχάρα ασφαλ
εία

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Εξωτερικές διαστάσεις: 1,11m X 0,93m.
-Κατασκευασμένες από σύρμα πάχους 4mm, και σωλήνα Φ21Χ3mm.
-Πονταρισμένες με ηλεκτροπόντα και συγκολλημένα με την τεχνολογία
συνεχούς συγκόλλησης (MΙG).
-Βαμμένες ηλεκτροστατικά, σε απόχρωση σκούρου καφέ χρώματος RAL 8019.
-Περιλαμβάνει πείρους και ασφάλειες.
Πλεονεκτήματα:
-Είναι ανθεκτικές στην διάβρωση σε υγρό περιβάλλον, διότι είναι βαμμένες
ηλεκτροστατικά.
-Δεν προσβάλλονται από μύκητες βακτήρια και οσμές.
-Έχουν εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.
-Έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης.
-Αποθηκεύονται η μία πάνω στην άλλη, χωρίς να καταλαμβάνουν ιδιαίτερο
χώρο.
-Λύνουν το πρόβλημα των σπασμένων φιαλών και την μη σταθερή τους θέση,
κατά την ανατροπή
του γεμάτου με φιάλες, ξύλινου καλαθιού αποθήκευσης - παλαίωσης φιαλών
οίνου, χωρίς ιδιαίτερες
αλλαγές στο καλάθι. Απαιτούνται μόνο τέσσερις τρύπες πάνω στο ξύλινο
πλαίσιο του καλαθιού σας, με απλή αρίδα, εκ μέρους σας
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Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης φιαλών οίνου
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·Μεταλλικές σχάρες ασφαλείας συγκράτησης φιαλών για
ξύλινο ανατρεπόμενο καλάθι αποθήκευσης, φιαλών οίνου

-Χωρητικότητα παλετών:
420 φιάλες 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
-Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
-Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται,
μέχρι και 3 καθ' ύψος.
-Η ένωση των μερών τους γίνεται με την
τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MΙG)
που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη
αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
-Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
-Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
-Εξωτερικές διαστάσεις:
0,86m X 1,27m X 0,935m (ύψος) και
εσωτερικές διαστάσεις:
0,79m Χ 1,20m Χ 0,735m (ύψος).

Μεταλλικό σταθερό καλάθιαποθήκευσης φιαλών οίνου
Ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο.
-Χωρητικότητα παλετών:
420 φιάλες 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
-Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
-Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται,
μέχρι και 3 καθ' ύψος.
-Η ένωση των μερών τους γίνεται με την
τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MΙG)
που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη
αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
-Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
-Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
-Εξωτερικές διαστάσεις:
0,86m X 1,27m X 0,935m (ύψος) και
εσωτερικές διαστάσεις:
0,79m Χ 1,20m Χ 0,735m (ύψος).

Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης
φιαλών οίνου αναδιπλούμενο και στιβαζώμενο,
το οποίο ενσωματώνεται σε ξύλινη ευρωπαλέττα

·Κατασκευασμένο από μεταλλικό σύρμα διατομής Φ5,
γαλβανισμένο εν ψυχρώ.
·Το καλάθι διαθέτει 4 γωνιακές στηρίξεις, προκειμένου
να στοιβάζετε καθ' ύψος, από μαύρο χάλυβα 3mm πάχος,
κομμένο στο Laser και διαμορφωμένο στην στράντζα.
Το εξάρτημα αυτό, λόγο του ότι είναι στο άνω μέρος του καλαθιού
και έρχεται σε επαφή με το σώμα του εργαζομένου, διαθέτει
άψογο φινίρισμα, χωρίς αιχμηρά άκρα, προς αποφυγή τραυματισμού.
·Χωρητικότητα παλετών: 420 φιάλες 0,75lt, περίπου,
αναλόγως τον τύπο.
·Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
·Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
·Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς
συγκόλλησης (MΙG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη
αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
·Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
·Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
·Εξωτερικές διαστάσεις: 1,225m Χ 0,825m X 1 m (ύψος)
εσωτερικές διαστάσεις: 1,16m Χ 0,755m Χ 0,85m (ύψος).
Και αναδιπλωμένη:
·Εξωτερικές διαστάσεις: 0,900m Χ 1,940m X 0,07 m (ύψος)

Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης
φιαλών οίνου αναδιπλούμενο και στιβαζώμενο

Κατασκευασμένο από μεταλλικό σύρμα διατομής Φ5,
γαλβανισμένο εν ψυχρώ.
·Το καλάθι διαθέτει 4 γωνιακές στηρίξεις, προκειμένου να στοιβάζετε καθ'
ύψος, από μαύρο χάλυβα 3mm πάχος, κομμένο στο Laser και διαμορφωμένο
στην στράντζα. Το εξάρτημα αυτό, λόγο του ότι είναι στο άνω μέρος του
καλαθιού και έρχεται σε επαφή με το σώμα του εργαζομένου, διαθέτει άψογο
φινίρισμα, χωρίς αιχμηρά άκρα, προς αποφυγή τραυματισμού.
·Χωρητικότητα παλετών: 600 φιάλες 0,75lt, περίπου, αναλόγως τον τύπο.
·Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
·Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
·Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης
(MΙG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της
φόρτωσης.
·Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
·Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
·Εξωτερικές διαστάσεις: 1,20mX 1,00mX1,00mm (ύψος)
εσωτερικές διαστάσεις: 1,15m X0,95m X0,835m (ύψος).
Και αναδιπλωμένη:
·Εξωτερικές διαστάσεις: 1,20m X 1,00m X 0,29m (ύψος)

Ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας
FELCO 801

Τεχνικές προδιαγραφές
- Βάρος ψαλιδιού κλαδέματος745gr
- Βάρος μίας ολοκληρωμένης μπαταρίας
(με καλώδιο και βύσμα)790 gr
- Βάρος περιβλήματος ελέγχου (με καλώδιο) 545 gr
- Βάρος εξάρτησης920 gr
- Τάση μπαταρίας37VDC
- Ισχύς μπαταρίας Λιθίου2,5amps/ώρα
- Διάρκεια φόρτισης2 ώρες
- Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος255mm
Η εταιρία μας είναι επίσημος
διανομέας-συνεργάτης των
εργαλείων FELCO
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Ψαλίδι κλαδέματος χειρός
FELCO 6

Υψηλής απόδοσης – Εργονομικό – Συμπαγές
Ελαφρύ, ιδανικό για μετρίου μεγέθους χέρια.
Πλάγια μικρότερη λεπίδα.
Ιδανικό για χρήση σε αμπέλια

Ψαλίδι
τρύγου
FELCO 310

Ψαλίδι κλαδέματος
με ψεκασμό FELCO 19

Ψαλίδι κλαδέματος με συσκευή απολύμανσης.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός συγχρονισμένος
με το κλείσιμο της λεπίδας.
Φιάλη με έμβολο προπίεσης
χωρητικότητας 1 λίτρου. Πλάγια κοπτική κεφαλή

Για συλλογή και τρύγο
Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι
εφοδιασμένα με δύο λεπτές, οδοντωτές λεπίδες
που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια
που χρειάζονται "ξεκαθάρισμα" και σε φρούτα
που πρέπει να συλλεχθούν, για παράδειγμα
τσαμπιά από σταφύλια

Αναλώσιμα Υλικά

Στο εμπορικό μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη γκάμα από αναλώσιμα υλικά και εργαλεία χειρός.

Αλυσοπρίονα

Βίδες όλων
των ειδών

Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρόδια,
δίσκοι κοπής

Αγροτικά εργαλεία χειρός

Χρώματα για όλες
τις χρήσεις

Kλειδιά χειρός

Εξαρτήματα
αέρος

·Βάση στήριξης
ξύλινων βαρελιών οίνου 225lt

·Βάση στήριξης
ξύλινων βαρελιών οίνου 300lt

Διατίθεται και ηλεκτροστατικά
βαμμένο ή βαμμένο μόνο με
αστάρι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

-Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 40X40X2mm
και λάμα 40X6mm.
-Διαστάσεων: 1,15m X 0,78m X 0,33m
-Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.
-Τοποθετούνται δύο βαρέλια 225Lt στην κάθε βάση,
και τοποθετούνται έως και τρείς καθ' ύψος.

-Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 50X50X2,5mm
και κοιλοδοκό 30X30X2mmκαι λάμα 40X6mm
-Διαστάσεων: 1,40m X 0,90m X 0,41m
-Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.
-Τοποθετούνται δύο βαρέλια 300Lt στην κάθε βάση,
και τοποθετούνται έως και τρείς καθ' ύψος.

Προαιρετικά μπορεί να παραδοθεί
και γαλβανισμένη εν θερμώ, καθώς επίσης
και ηλεκτροστατικά βαμμένη,
έπειτα από σχετική σας ζήτηση.
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*

Customize
Eξατομίκευση

·Ανοξείδωτος κάδος
απομάκρυνσης στέμφυλων
από το πιεστήριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 304,
διαστάσεων 1400mm Χ 1060mm Χ 640mm,
με συνδυασμό ελασμάτων,
πάχους 2,50 – 4 – 10mm.
-Με 4 ρόδες πολυουρεθάνης Φ150
(2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες).
-Κομμένος με τεχνολογία Laser
και διαμορφωμένοςστην στράντζα.
Έτοιμος συγκολλημένος και φινιρισμένος.
-Διαθέτει 2 σταθερές θέσεις για τα πιρούνια
του περονοφόρου οχήματος.
Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί σε
οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί
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·Ανοξείδωτος κάδος
απομάκρυνσης στέμφυλων
από το πιεστήριο
(με διάτρητο πυθμένα και πλαϊνά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 304,
διαστάσεων 1400mm Χ 1060mm Χ 640mm,
με συνδυασμό ελασμάτων, πάχους 2,50 – 4 – 10mm.
-Με 4 ρόδες πολυουρεθάνης Φ150
(2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες).
-Με διάτρητο πυθμένα και πλαϊνές πλευρές
από λαμαρίνα 1mm πάχος και οπή Φ4,
για καλύτερη στράγγιση.
-Κομμένος με τεχνολογία Laser και
διαμορφωμένος στην στράντζα.
Έτοιμος συγκολλημένος και φινιρισμένος.
-Διαθέτει 2 σταθερές θέσεις για τα πιρούνια
του περονοφόρου οχήματος.
Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί
σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί

*

Customize
Eξατομίκευση

·Τροχήλατος ανοξείδωτος
κάδος μεταφοράς
σταφυλομάζας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα 304.
-Με ανοιγόμενη – χειροκίνητη θυρίδα
διαστάσεων 550mmΧ430mm
-Με 4 περιστρεφόμενες ρόδες Φ200,
με ανοξείδωτες βάσεις και φρένο.
-Επεξεργασμένο στην στράντζα και κομμένο
με τεχνολογία Laser.
Έτοιμο συγκολλημένο και φινιρισμένο.

Μπαστούνι Πιζέαζ
για την ανάδευση
του καπέλου των
δεξαμενών

Χρησιμοποιείται για την ανάδευση
της σταφυλομάζας μέσα στις
δεξαμενές.
Χαρακτηριστικά:
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο
χάλυβα 304, συνολικό ύψος 2,50m,
από συνδυασμό σωλήνων Φ26
και Φ33, ενώ το κάτω μέρος
διαθέτει 6 μύτες (τρίαινα) από
άξονα Φ8, περιλαμβάνει χερούλι –
λαβή στο άνω μέρος ενώ διαθέτει
και ποδολαβή περίπου στο μέσο του.

Ανοξείδωτο κανάλι σχισμής

·Ανοξείδωτο φρεάτιο για κανάλια σχισμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φλάντζα σύνδεσης
κανάλι με κανάλι

-Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ανοξείδωτη
πάχους 1,50mm, ποιότητας χάλυβα 304,
διαμορφωμένο στην στράντζα, κομμένο με
τεχνολογία Laser και έχει συγκολλημένους
αποστάτες από άξονα Φ 10 ανά 500 mm περίπου
στην σχισμή.
-Επίσης έχει συγκολλημένες λάμες από 2 mm ανά 1
m από τις 2 πλευρές (τζινέτια), προκειμένου να
πακτωθεί - στερεωθεί στο τσιμέντο, που πρόκειται
να ''ρίξετε''.
-Έχουν συγκολλημένες φλάντζες σύνδεσης και τις
αντίστοιχες βίδες και τα παξιμάδια τους,
συνοδευόμενα από φλάντζες σιλικόνης, κομμένες
με τεχνολογία Laser.
-Το βάθος του φρεατίου εξαρτάται συνήθως από τα
νερά και τα λύματα, που θέλουμε να συλλέξουμε
κατά περίπτωση.
- Προσθέτουμε βίδες και παξιμάδια, inox
ασφαλείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φλάντζα σύνδεσης
κανάλι με σωλήνα
φρεατίου

Διαστάσεων, κατά απαίτηση
του πελάτη, είναι κατασκευασμένο
από συνδυασμό ανοξείδωτου
χάλυβα 2mm και 2,5mm, με καπάκι
λαμαρίνας 3mm και έχουμε τη
δυνατότητα να σας το παραδώσουμε,
έτοιμο συγκολλημένο με 2 εξόδους.

Πρόταση μελέτης υπολογισμού κλίσεων

*

Customize
Eξατομίκευση

Σελίδα 9 / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

Βιομηχανική κουρτίνα PVC

Κουρτίνες PVC εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
Τοποθετούνται σε διαχωρίσματα και σε πόρτες βιομηχανικών χώρων. Το υλικό είναι ειδικό διάφανο και με αντοχή
στην τριβή και προστατεύει το χώρο από σκόνη και έντομα.
Κουρτίνες ψυγείων – ψυκτικών θαλάμων PVC
Τοποθετούνται για την μη απώλεια ψύξης από τους ψυκτικούς θαλάμους κατά την είσοδο και εξόδου του προσωπικού,
εξοικονομώντας ενέργεια. Το υλικό είναι διαφανές και με αντοχή στην τριβή και σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -40° C.
Προστατεύει επίσης το χώρο από σκόνη και έντομα.
Μηχανισμοί κουρτίνων INOX
Συστήματα στήριξης για κουρτίνες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και σε κουρτίνες ψυγείων.
Διατίθενται σε ΙΝΟΧ, και είναι εύκολα στην τοποθέτηση
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Ανοξείδωτες ταινίες μεταφοράς, - αναβατόρια διαστάσεων , σύμφωνα με τις ανάγκες του οινοποιείου

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κάθε είδους
μεταφορικές ταινίες και αναβατόρια, τροχήλατα ή
σταθερά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ανάλογα με τις
ανάγκες του οινοποιείου, η εμπειρία 50 χρόνων του
ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού μας, σε
παράλληλη δραστηριότητα όλων αυτών των χρόνων
στην κατασκευή μηχανημάτων τροφίμων και σε κάθε
είδους ανοξείδωτη κατασκευή, εγγυάται το καλύτερο
επιθυμητό αποτέλεσμα και την ποιο άμεση λύση σε
οποιαδήποτε περίπτωση.
Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα ή σε ποιο
απλές περιπτώσεις από μαύρο και έπειτα ασταρωμένο
και βαμμένο, ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη.
Περιλαμβάνουν όλα τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, και υπαρχει δυνατότητα ρύθμισης της
ταχύτητας περιστροφής τους.
Όλες οι μεταφορικές ταινίες τηρούν τις προδιαγραφές
που ορίζει η βιομηχανία τροφίμων, και φέρουν
σήμανση CE.
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Διάδρομος δεξαμενών – πασαρέλα

Για τις ανάγκες των εργασιών που είναι
απαραίτητο να γίνουν στην οροφή των
δεξαμενών, κατασκευάζουμε πασαρέλες και
σκάλες πρόσβασης, αναλόγως την διάσταση
και τον σχεδιασμό, έπειτα από επίσκεψη και
σχεδιασμό επί τόπου από έμπειρους
μηχανικούς της εταιρείας μας, που έχουν πείρα
χρόνων στις κατασκευές αυτού του τύπου.
Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο
χάλυβα, και διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο
και κιγκλιδώματα για την ασφάλεια και την
προστασία του προσωπικού που τις
χρησιμοποιεί.
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Πατάρι - Βάση Πιεστηρίου
Κατασκευασμένο από συνδυασμό διατομών ΗΤΑ (ΗΕΒ 200, IPE 270, ΙΡΕ 120) και
χαλυβδοελασμάτων (20, 16 και 10 mm), όπως προκύπτει έπειτα από μελέτη των
μηχανολόγων της εταιρείας μας.
Με δάπεδο από λαμαρίνα κριθαράκι 2,50 mm πάχος και τα απαραίτητα
κιγκλιδώματα ασφαλείας περιμετρικά.
Επίσης σκάλα κατακόρυφη για ασφαλή πρόσβαση στο πιεστήριο.
H όλη κατασκευή είναι χαλύβδινη St 37 και βαμμένη με ασταρόχρωμα.
Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση με τα απαραίτητα υλικά στήριξης
με την παρουσία συνεργαζόμενου γερανο.
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·Πλυντήριο πλαστικών κλουβών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
-Ρυθμιζόμενοι οδηγοί για διαφορετικούς τύπους πλαστικών κιβωτίων.
-Ανοξείδωτη δεξαμενή στο κάτω μέρος με δύο χειροκίνητα φίλτρα
καθαρισμού του νερού.
-Χώρος πλύσης διαστάσεων 1300Χ730Χ670 με 5 σειρές πλύσης
από μπέκ ειδικού σχεδιασμού στο εσωτερικό του.
- Εύκολα αποσπώμενα καπάκια στο πλάι και στο άνω μέρος του
μηχανήματος για τον εύκολο καθαρισμό του χώρου πλύσης.
-Κινητήρας 0,18 KW για την κίνηση των κιβωτίων.
-Αντλία 5,5 ΚW για την κίνηση του νερού.
-Εναλλακτική δυνατότητα χρήσης ζεστού νερού.
-Δυναμικότητα πλύσης 160-180 κιβώτια ανά ώρα.
-Διαστάσεις 3450 μήκος Χ 810 πλάτος .
- Ύψος ρυθμιζόμενο.
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Σετ εξαρτημάτων εμφιάλωσης φιαλών οίνου
(Αστέρες εισόδου εμφιαλωτικής γραμμης)
Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα του ολοκληρωμένου
σχεδιασμού και κατασκευής σετ εξαρτημάτων αστέρων
εμφιαλωτικής γραμμής, για την περίπτωση αλλαγής φιάλης,
σε όλα τα στάδια της εμφιάλωσης, (πλυντήριο, γεμιστική,
κλειστικό – ταπωτικό, καψιλιέρα και ετικετέζα).
Το σετ εξαρτημάτων αποτελείται από τους αστέρες, την
γέφυρα και τα τερματικά – πλαινά.
Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο 15mm πάχος και
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304.
Αφού πραγματοποιήσουμε τις σχετικές μετρήσεις στην
εμφιαλωτική γραμμή που διαθέτει το κάθε οινοποιείο,
σχεδιάζουμε τα νέα εξαρτήματα, σύμφωνα με το δείγμα της
νέας σας φιάλης.
Στη συνέχεια το πολυαιθυλένιο κόβεται με τεχνολογία Laser,
ενώ οι επόμενες επεξεργασίες γίνονται σε τόρνο CNC και
φρέζα. Οι βίδες που χρησιμοποιούμε για την
συναρμολόγηση των εξαρτημάτων είναι τύπου άλλεν,
ανοξείδωτες ποιότητας 304.
Αφού ετοιμαστούν όλα τα εξαρτήματα, συναρμολογούνται
από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας. Στη συνέχεια
γίνονται οι τελικές μετρήσεις από τον μηχανολόγο που
ανέλαβε τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων.
Η ευελιξία της εταιρείας μας στο σχεδιαστικό μέρος, δίνει
την δυνατότητα κατασκευής εξατομικευμένων εξαρτημάτων
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
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Πιστοποιημένα Αέρια για τρόφιμα και ποτά, σε συνεργασία με την εταιρία LINDE
Τα αέρια της Linde που είναι πιστοποιημένα για τρόφιμα
συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς, για
παράδειγμα με την οδηγία 96/77/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τα πρόσθετα τροφίμων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α.
Τα κύρια αέρια που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Συσκευασίας
Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας (MAP) είναι το διοξείδιο του
άνθρακα, το άζωτο και το οξυγόνο. Τα αέρια αυτά χρησιμοποιούνται
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Κατά την επιλογή του αερίου ή του
συνδυασμού αερίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των
αερίων και η αλληλεπίδρασή τους με τα συστατικά των τροφίμων,
π.χ. η διαλυτότητά τους στα συγκεκριμένα τρόφιμα.
Παρέχουμε αέρια πιστοποιημένα για τρόφιμα, όπως διοξείδιο του
άνθρακα (Co2), άζωτο (N2), οξυγόνο (O2) και άλλα αέρια σε μορφή
μεμονωμένων αερίων σε φιάλες υψηλής πίεσης, σε υγρή μορφή σε
μονωμένες δεξαμενές τα οποία στη συνέχεια θα αναμειχθούν στη
μηχανή συσκευασίας, καθώς και προαναμεμιγμένα προϊόντα.
Το άζωτο και το οξυγόνο διαχωρίζονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Το διοξείδιο του άνθρακα λαμβάνεται από φυσικά «πηγάδια» ή
συλλαμβάνεται ως παραπροϊόν διαδικασιών ζύμωσης (κρασιού ή
μπύρας) ή κατά την παραγωγή αμμωνίας. Για παράδειγμα, κάποιες
φορές μπορεί να είναι πιο πρακτικό και αποτελεσματικό να παραχθεί
άζωτο στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με χρήση τεχνολογίας
εναλλαγής πίεσης (PSA) ή μονάδας διαπερατής μεμβράνης.
Η Linde μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια μέθοδος
είναι κατάλληλη για εσάς.
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Δεξαμενές ποτίσματος

Δεξαμενές ποτίσματος
Ολοκληρωμένο σύστημα ποτίσματος για τον
αμπελώνα, αποτελούμενο από δεξαμενή
χωρητικότητας 25 τόνους νερού στερεωμένη σε
τσιμεντένια βάση, με αντλία πίεσης και φίλτρο
για την συγκράτηση άμμου και την αποφυγή
βουλώματος των σωληνώσεων.
Πλεονεκτήματα
Με την εγκατάσταση αυτού του συστήματος,
υπάρχει πάντα διαθέσιμο νερό για πότισμα……
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Γενικά χαρακτηριστικά
• Εξοπλισμένος με 2 δίσκους διασποράς λιπάσματος, διαμέτρου Φ500 ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή
διανομή λιπάσματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την σωστή ανάπτυξη του φυτού και την απόδοση του
κλίματος.
• Διαθέτει αφαιρούμενο μαχαίρι στο εμπρός μέρος των δίσκων, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή ροη του
λιπάσματος στο χώμα.
• Όλα τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το λίπασμα είναι ανοξείδωτα ποιότητας 304.
• Εξοπλισμένος με 2 ανοξείδωτους κοχλίες, ένα στην κάθε πλευρά και ρυθμιστή ροής ακριβείας ο οποίος
εξασφαλίζει την επιθυμητή ροη λιπάσματος ανάλογα με τις ανάγκες.
• Δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους σποράς λιπάσματος από 1200mm έως 1600mm, αναλόγως την
φύτευση των σειρών του αμπελώνα.
• Δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος των δύο τροχών διαμέτρου Φ200, με ρέγουλα – κοχλία.
• Η μετάδοση κίνησης από τον ελκυστήρα γίνεται μέσω γκρουπ τύπου ‘’Τ’’ τριών αξόνων ειδικής
κατασκευής.
• Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων για προσαρμογή σε όλους τους τύπους των ελκυστήρων.
• Το βάρος του μηχανήματος είναι 400kg.
Τα προτερήματα – πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου λιπασματοδιανομέα
• Δημιουργεί στενό κόψιμο – αυλάκι στο χώμα, με τους διπλούς δίσκους που διαθέτει τοποθετημένοι σε
σχήμα V, δημιουργώντας στενό κόψιμο – αυλάκι 2 εκατοστά φάρδος και 8 εκατοστά βάθος περίπου,
τοποθετώντας με αυτό τον τρόπο το λίπασμα, μέσα στο χώμα, βελτιώνοντας έτσι την απορροφητικότητα
του και τις ιδιότητές του προς το φυτό.
• Με την χρήση αυτού του λιπασματοδιανομέα, δεν διασκορπίζεται το λίπασμα σε όλο το εύρος του
χωραφιού, επιφανειακά, όπως γίνεται συνήθως με τους περιστροφικούς διανομείς λιπάσματος, αλλά
τοποθετείται δίπλα στο φυτό και το ριζικό του σύστημα διότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του
φάρδους λειτουργίας του λιπασματοδιανομέα, αναλόγως το φάρδος φύτευσης της σειράς του
αμπελιού και τις καλλιέργειες γενικώς.
• Δεν δημιουργεί ανώμαλο έδαφος ανάμεσα στις σειρές αμπελιού, όπως συμβαίνει με τους
λιπασματοδιανομείς που διαθέτουν νύχι, έχοντας ως αποτέλεσμα στη συνέχεια την ανώμαλη κύλιση
των βυτίων που περνάνε ανάμεσα από τις σειρές και προσκρούουν στους πασσάλους, διότι δημιουργεί
μόνο ένα στενό κόψιμο – αυλάκι στο χώμα το οποίο στη συνέχεια, σκεπάζεται – πατιέται από τους
οπίσθιους μεταλλικούς τροχούς της κατασκευής.
• Για τους παραπάνω λόγους γίνεται εξοικονόμηση λιπάσματος, καθώς επίσης και διότι υπάρχει
εξελιγμένο δοσομετρικό σύστημα με μικρορυθμίσεις για την επιθυμητή παροχή λιπάσματος, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του παραγωγού. Το δοσομετρικό σύστημα με την δυνατότητα μικρορυθμίσεων είναι
κομμένο με την τεχνολογία Laser μετάλλων και με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται η άψογη εφαρμογή και
λειτουργία των μεταλλικών εξαρτημάτων
• Ο λιπασματοδιανομέας έχει την μέγιστη αντοχή στην διάβρωση όσον αφορά τα μέρη που έρχονται σε
επαφή με το λίπασμα, διότι είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304.
• Διαθέτει επίσης ανοξείδωτο καπάκι προστασίας της δεξαμενής τοποθέτησης λιπάσματος, έχοντας ως
αποτέλεσμα την αποφυγή της στερεοποίησης του λιπάσματος σε περίπτωση βροχής εν ώρα
λειτουργίας.
• Διαθέτει 4 ξύστρες συνολικά για την αποφυγή συγκέντρωσης λάσπης και των αυτοκαθαρισμό των
κινητών μερών του μηχανήματος. 2 ξύστρες υπάρχουν στους μπροστινούς δίσκους και 2 ξύστρες στους
πίσω μεταλλικούς τροχούς.
• Το σύνολο της κατασκευής έχει ελληνική προέλευση και σχεδιασμό.
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·Λιπασματοδιανομέας αναρτώμενος 500LT

Ανυψωτικό για ελκυστήρα (τρακτερ)

Ανυψωτικό για ελκυστήρα (τρακτερ)
Περιστρεφόμενο

Ανυψωτικό Κλαρκ για τρακτέρ.
Η λειτουργία του γίνεται με τα λάδια του τρακτέρ.
Αποτελείτε από 4 υδραυλικές μπουκάλες, που παίρνουν εντολή από ένα
χειριστήριο, κάνοντας 4 κινήσεις (πάνω-κάτω, δεξιά- αριστερά, μέσα -εξω).
Αποτελείτε από 2 μεταλλικές περόνες μάκρους 1,05m.
Το ύψος του είναι: 2m Διαθέτει καπάκι συγκράτησης φορτίου.
Δυνατότητα ανύψωσης:
kg Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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Βυτίο ψεκασμού, συρόμενο
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ:
1) 1000 lt,
2) 1500 lt,
3) 2000 lt
- Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλένιο με προδιαγραφές CE.
- Ένδειξη στάθμης δεξαμενής.
- Αντλία μεμβρανοφόρα, ιταλική COMET με βαλβίδα ασφαλείας.
- Φτερωτή πλαστική ρυθμιζόμενη. Σασμάν 2 ταχυτήτων.
- Το γκρουπ της φτερωτής είναι εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένο εν
θερμώ.
Μπέκ ρυθμιζόμενα που κλείνουν με κεραμικό εξάρτημα.
- Το σασί είναι (κομμένο στο Laser) σε σχήμα U γαλβανισμένο εν
θερμώ.
- Το τιμόνι είναι ρυθμιζόμενο για το ύψος.
- Σούπερ αναδευτήρας για την τέλεια μίξη του προϊόντος.
- Το φίλτρο είναι μεγάλης διάρκειας τοποθετημένο στο πλάϊ της
αντλίας για εύκολο έλεγχο (έξω – μπροστά).
- Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο με πλέγμα συρμάτινο και
ρακόρ πρεσαριστά.
- Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι ανοξείδωτες.
Διαθέτει δοχεία καθαρού νερού δεξαμενής και πλυσίματος
χεριών.
- Το ψεκαστικό με αεροτουρμπινα είναι κατάλληλο για οπωρώνες
και αμπελώνες
- Κατανομή του αέρα 50% - 50% μπεκ διπλά αντισταγονικά που
κλείνουν.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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·Ψεκαστήρας
αναρτώμενος 500 lt
ζιζανοκτονίας

- Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλένιο με προδιαγρφές CE. Το σασί είναι
κατασκευασμένο από Πι UPN 60Χ40 βαμένο.
- Φίλτρο μεγάλης διάρκειας.
- Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι πλαστικές.
- Τα μπέκ είναι αντισταλαγματικά και τα ακροφίς πλαστικά.
- Εφοδιασμένο με αντλία Comet (ιταλικής προέλευσης)
- Προστατευτικό κάλυμμα (ράμπα).
- Υδραυλικό κύκλωμα αντοχής από υψηλής πίεσης σωλήνες.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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·Καταστροφέας – στελεχωκόπτης
Βαρέου Τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 1) 1,40m, 2) 1,60m, 3) 1,80m, 4) 2,00m
Ειδικές διαστάσεις για τις γραμμές της αμπέλου.
-Κατάλληλος για οπωρώνες, ελαιώνες, αμπελώνες αλλά και για πετρώδη εδάφη.
-Κιβώτιο ενισχυμένο γραναζιών.
-Μετάδοση κίνησης με 4 ιμάντες με χειροκίνητη ρύθμιση.
-Σασί ενισχυμένο με στραντζαριστή λαμαρίνα 6mm.
-Άξονας (ρότορας) 160mm ενισχυμένος 12mm πάχος εφοδιασμένος με σφυριά.
-Κουζινέτα με μεγάλη αποθήκη γράσου και τσιμούχα μέσα έξω προς αποφυγή
της σκόνης.
-Μετατοπιζόμενος υδραυλικά, 2 ρόδες ενισχυμένες
-Ενισχυμένα πέδιλα (τσαρούχια) ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
-Ικανότητα κοπής κλαδιών έως Φ40.
-Χαμηλό πλαϊνό προφίλ ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μην καταστρέφονται τα
κλαδιά των δέντρων.
-Τιμόνι από στραντζαριστή σωλήνα με βοηθητικό μπράτσο στήριξης και
υδραυλική μετατόπιση, εγκάρσια τοποθετημένο για μεγαλύτερη αντοχή.
-Κύλινδρος διαμέτρου 15cm ρυθμιζόμενος στο πίσω μέρος με ξύστρα.
-Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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·Κλαδευτικό
τροχήλατο 1000LT

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ: 1) 1000 lt,
- Αεροσυμπίεστης δικύλινδρος – διαβάθμιος με φτερωτή υψηλής ικανότητας
ψύξης.
- Το σασί είναι στραντζαριστό και ενισχυμένο.
- Φίλτρο διαχωρισμού αφύγρανσης.
- Βαλβίδα (πιλότος) ρύθμισης πίεσης αντεπιστροφής και by- pass.
- Βαλβίδα ασφάλειας αεροσυμπίεςστου και αεροθαλάμου.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης με γρήγορη και εύκολη σύνδεση των
εξαρτημάτων με ταχυσύνδεσμους.
- Σχεδιασμένο για μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, εύκολο στην χρήση, με
αεροθάλαμο μεγάλης χωρητικότητας, αντοχής και πίεσης με δυνατότητα
λειτουργίας ακόμα και χωρίς την συνεχή χρήση του τρακτέρ, κερδίζοντας χρόνο
εργασίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας 6 – 8 ψαλίδια αν ζητηθεί.
- Δυναμικότητα κινητήρα αυτόνομηυ βενζίνης με 13 η 15hp.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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·Κλαδευτικό
αναρτώμενο 500LT

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ: 1) 500 lt,
- Αεροσυμπίεστης δικύλινδρος – διαβάθμιος με φτερωτή υψηλής ικανότητας
ψύξης.
- Το σασί είναι στραντζαριστό και ενισχυμένο.
- Φίλτρο διαχωρισμού αφύγρανσης.
- Βαλβίδα (πιλότος) ρύθμισης πίεσης αντεπιστροφής και by- pass.
- Βαλβίδα ασφάλειας αεροσυμπιεστή και αεροθαλάμου.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης με γρήγορη και εύκολη σύνδεση των εξαρτημάτων
με ταχυσύνδεσμους.
- Σχεδιασμένο για μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, εύκολο στην χρήση, με
αεροθάλαμο μεγάλης χωρητικότητας, αντοχής και πίεσης με δυνατότητα
λειτουργίας ακόμα και χωρίς την συνεχή χρήση του τρακτέρ, κερδίζοντας χρόνο
εργασίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας 6 – 8 ψαλίδια αν ζητηθεί.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE
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Τεντωτήρας Υπέρβαρου Τύπου 5mm πάχος και Βαρέου Τύπου 4mm,
αντιχαλαζικών συστημάτων και απλών γεωργικών
εγκαταστάσεων δενδροκαλλιέργειας και αμπέλου, τύπου παλμέτας.

Κατασκευάζεται από χάλυβα ποιότητας St 37, κομμένος με τεχνολογία Laser,
για απόλυτη ακρίβεια και πολύ δυνατό κράτημα. Συνοδεύεται από πείρους Φ19,
εξάγωνου καλιμπρέ άξονα και αντίστοιχες ασφάλειες 5mm πάχος, αναλόγως
τον τύπο του τεντωτήρα (Μονός, Διπλός, Τριπλός ή τετραπλός).
Κατάλληλος για πρόγραμμα ΕΛΓΑ (μόνο αυτός που είναι σε πάχος 5mm).
Προσφέρεται γαλβανισμένος εν ψυχρώ (ηλεκτρολυτικά) αλλά και εν θερμώ,
κατόπιν ζήτησης.
Α/Α

Είδος

Τύπος

Πάχος

Κωδικός

Τεντωτήρας ΜΙΝΙ 2,5mm πάχος
Για την εγκατάσταση του, χρησιμοποιούμε γερμανοπολύγωνο κλειδί Νο14
Κατασκευάζεται από χάλυβα ποιότητας St 37, γαλβανισμένος
εν ψυχρώ, κομμένος με τεχνολογία Laser, για απόλυτη ακρίβεια και
πολύ δυνατό κράτημα.
Συνοδεύεται από 1 πείρο Φ14, εξάγωνου καλιμπρέ άξονα με οπή
Φ8 και αντίστοιχες ασφάλειες.

1

Tεντωτήρας B.T.

Μονός

5mm

VIN-TEN-001

2

Tεντωτήρας B.T.

Διπλός

5mm

VIN-TEN-002

3

Tεντωτήρας B.T.

Τριπλός

5mm

VIN-TEN-003

4

Tεντωτήρας B.T.

Τετραπλός

5mm

VIN-TEN-004

5
6

Tεντωτήρας B.T.

Μονός

4mm

VIN-TEN-005

Εντατήρας ελαφριού τύπου γαλβανισμένος για τσιμεντοπάσσαλο

Tεντωτήρας B.T.

Διπλός

4mm

VIN-TEN-006

(Συνοδεύεται με 1 ασφάλεια, 1 εξάγωνο πείρο και με βίδα - παξιμάδι).

7

Tεντωτήρας B.T.

Τριπλός

4mm

VIN-TEN-007

Για την εγκατάσταση του,
χρησιμοποιούμε
γερμανοπολύγωνο
κλειδί Νο19
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Για την εγκατάσταση του,
χρησιμοποιούμε
γερμανοπολύγωνο
κλειδί Νο13

·Αντιβυθιστική πλάκα
·Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα)
Πλάκα μεταλλική (st37) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ
Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,
Πάχος: 4mm
(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ Μ12Χ120 και παξιμάδια)

·Καπέλο πλαστικό 9Χ9,5,
γιατσιμεντοπασσάλους
αντιχαλαζικής προστασίας

·Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα)
Πλάκα μεταλλική (st37) ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,
Πάχος: 4mm
(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ Μ12Χ120 και παξιμάδια)

·Πλακέτα διχτιού
(ενώνει δίχτυ με δίχτυ)
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·Αλυσίδα και γαντζάκι
(για την συγκράτηση των
διχτυών όταν είναι μαζεμένα)

·Πιαστράκι πλαστικό (χτένι)
(συγκρατεί το δίχτυ στο σύρμα)

·Ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα
διατομής Φ3, συγκράτησης συρμάτων
τσιμεντοκολώνας -25 cm -30cm

·Μεταλλικός συγκολλημένος κρίκος
αντιχαλαζικών διχτυών διαμέτρου Φ100
από άξονα Φ8mm (st37),
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ

Τόξο γαλβανισμένο

·(άνοιγμα 2,30m, κατασκευασμένο από
κοιλοδοκό 30Χ30 και άγγιστρα από μπετονοσίδερο)
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·Μπαστούνι στήριξης διχτυού
σε διάφορες διαστάσεις

Ενδεικτικό σχέδιο στήριξης αμπελώνα
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Σ υ ν ε ργ α ζ ό μ ε ν ε ς Ε π ιχε ι ρ ή σ ε ι ς

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο τομέα της
αμπελουργίας και της παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου. Η επι χρόνια
και άριστη σχέση μας μαζί τους αποδεικνύει στη πράξη τη φιλοσοφία της
επιχείρησή μας που είναι Ποιότητα, αμεσότητα και επαγγελματική υποστήριξη
των επιχειρήσεων αυτών μετά την πώληση. Τους ευχαριστούμε θερμά.
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