


Η εταιρία µας

Η εταιρία µας λειτουργεί από το 1984 µε σηµαντική παρουσία και προσφορά στο χώρο του λατοµείου και του 
σκυροδέµατος. 

Το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η άµεση και υπεύθυνη 
ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, µας καθιέρωσαν ως µια αναγνωρισµένη και γοργά εξελισσόµενη 
εταιρία σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.  

Από το 1999 λειτουργεί εµπορικό τµήµα που αναλαµβάνει την εισαγωγή στην εµπορία µεταφορικών ταινιών 
και συναφών ειδών. 

Το εξειδικευµένο προσωπικό, η άρτια υλικοτεχνική υποδοµή και η πλήρης παρακαταθήκη σε προϊόντα, µας 
επιτρέπει να διεκπεραιώνουµε άµεσα και αποτελεσµατικά οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών µας σε όλη 
την Ελλάδα.

Εξαιρετική ποιότητα

Όλες οι µεταφορικές ταινίες είναι κατασκευασµένες 
σύµφωνα µε τα Γερµανικά στάνταρ (DIN 22102). Υπάρχει 
ανάγλυφη σφραγίδα που δηλώνει τον τύπο της ταινίας, την 
σειρά και ηµεροµηνία παραγωγής της. 

Ο κάθε ρόλος συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
ποιότητας (ISO 9001).



Αξιόπιστη 
τεχνική υποστήριξη

Διαθέτουµε εξειδικευµένη γνώση στις µεταφορικές ταινίες 
µε ειδικά σεµινάρια στο εξωτερικό. Η γνώση µας 
επεκτείνεται πέρα από τις ενώσεις των ιµάντων και στη 
συντήρησή τους από διαµπερή τραύµατα µε τα κατάλληλα 
υλικά. 

Υπάρχουν συνεργεία που µπορούν να εξυπηρετήσουν 
έκτατες ανάγκες και να επισκευάσουν ή να συγκολλήσουν 
την µεταφορική ταινία στον χώρο του πελάτη µε θερµή ή 
ψυχρή συγκόλληση.

Οικονοµικές 
τιµές

Υπ ά ρ χ ε ι  π ο ι κ ι λ ί α  τ ύ π ω ν 
π ρ ο σ α ρ µ ο σ µ έ ν ο ι  ώ σ τ ε  ν α 
ανταποκρίνονται στη µεταφορά 
οποιασδήποτε διάστασης υλικού. 
Σε συνδυασµό µε την επιλογή 
κ α τ ά λ λ η λ ο υ  π ρ ο µ η θ ε υ τ ή 
επιτυγχάνουµε την ιδανική 
αναλογία απόδοσης-κόστους του 
προϊόντος.



Όλες οι µεταφορικές ταινίες διαθέτουν 
πολυεστερικά λινά (EP)

• Με τα πολυεστερικά λινά επιτυγχάνουµε: 
• Εξαιρετική αντοχή στις κρούσεις. 
• Υψηλή αντοχή λινών. 
• Μικρή έως µηδαµινή επιµήκυνση στη διάρκεια της χρήσης. 
• Μεγάλη αντοχή στην υγρασία άρα και στο «σάπισµα» των λινών.

Μεγάλο εύρος σε πλάτη 
και τύπους (EP) 
µεταφορικών ταινιών

Μεγάλη παρακαταθήκη ρολών. 
Για την άµεση εξυπηρέτηση 
των πελατών µας.

Οι τάπητες παραδίδονται 
σε ανοιχτή ή σε ατέρµονη 
µορφή εφόσον ζητηθεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παρακάτω δίνεται ένας ενδεικτικός
πίνακας για τη µικρότερη προτεινόµενη
διάµετρο (ø) τυµπάνου αναλόγως των
λινών της ταινίας.

Στα πλαίσια µε µεγάλη κλίση παρατηρείται
το φαινόµενο της ολίσθησης των υλικών
µε αποτέλεσµα τη µη σωστή λειτουργία
και τροφοδοσία του υλικού.

Η λύση είναι οι µεταφορικές ταινίες Chevron
µε χυτό εργοστασιακά επεξεργασµένο τακούνι.





Πλέγµατα

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και 
αντικολλητικά πλέγµατα (ODNAP-LONPLAN) 
κατάλληλα για κολλώδη υλικά που φράζουν την 
επιφάνεια κοσκινίσµατος της τετραγωνικής 
διατοµής πλεγµάτων. Για πολύ φθοροποιά 
υλικά, η λύση είναι τα πλέγµατα 
κατασκευασµένα από πολυουρεθάνη.

Ζωτικής σηµασίας για τη σωστή λειτουργία ενός 
λατοµείου, είναι η ποιότητα και ο διαχωρισµός των 
παραγόµενων υλικών. Σηµαντικό ρόλο για να 
επιτευχθεί αυτό είναι η κατάλληλη επιλογή 
πλεγµάτων. 

Όλα τα πλέγµατα είναι κατασκευασµένα µε υψηλής 
αντοχής ατσάλι (HR steel) για να αντέχουν σε σκληρή 
χρήση.

Πριν τοποθετηθεί το πλέγµα
1. Ελέγχουµε αν οι λάµες-
τεντωτήρες είναι σε καλή 
κατάσταση.
 
2. Αν τα ελαστικά παρεµβάσµατα 
είναι ίσα στις τραβέρσες και δεν 
θέλουν αντικατάσταση. 

Αφού τοποθετηθεί το πλέγµα
1. Οι λάµες-τεντωτήρες είναι καλά 
τοποθετηµένες στις χούφτες. 

2. Υπάρχει ένα επαρκές κενό 
ανάµεσα στις χούφτες και του 
σταθερού κοσκίνου ώστε να 
επιτρέπει τη δόνηση του 
πλέγµατος. 

3. Τα µπουλόνια δεν εφάπτονται 
στην πάνω πλευρά από τις 
χούφτες-αυτό θα δηµιουργήσει 
αστοχία στην οµαλή λειτουργία 
του πλέγµατος. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας
πλεγµάτων.



Ράουλα 
µεταφορικών 

ταινιών

Ένας από τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες για την εξασφάλιση 
της προβλεπόµενης διάρκειας 
ζωής µιας µεταφορικής ταινίας 
είναι η σωστή λειτουργία 
ράουλων όπου κινείται. Άρα η 
σωστή επιλογή ενός αξιόπιστου 
ράουλου είναι η ζωτική για τον 
ίδιο τον ιµάντα. Τα ράουλα της 
εταιρίας µας είναι 
κατασκευασµένα µε βάση τα 
διεθνή στάνταρ DIN και AFNOR. 

Έχουν λαβύρινθο µε κλειστού 
τύπου ρουλεµάν ΖΖ για µέγιστη 
προφύλαξη του από τις σκόνες. Ο 
άξονας είναι ενιαίος κατά µήκος 
όλου του σωλήνα. 

Το κυάθιο είναι οβάλ και όχι µε 
γωνίες για την προφύλαξη του 
ιµάντα και είναι κολλητό 
εξασφαλίζοντας έτσι µεγαλύτερη 
προφύλαξη του ρουλεµάν από την 
υγρασία. 

Διαθέτουµε ράουλα κρούσεως επενδυµένα µε ελαστικά δαχτυλίδια 
για περιπτώσεις µεγάλων καταπονήσεων. Είναι επίσης διαθέσιµοι 
διµερής και τριµερής σταθµοί στήριξης ράουλων µε οβάλ τρύπες για 
το σωστό ρεγουλάρισµα της ταινίας. 

Επίσης, κατασκευάζονται ράουλα µε ειδικές διαστάσεις κατόπιν 
παραγγελίας.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα 
την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
από τα κοινά ράουλα.

Ακολουθεί ένας πίνακας από 
τυποποιηµένους τύπους ράουλων 
ανάλογα µε το πλάτος του ιµάντα, 
σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρ DIN 
και AFNOR.



Η πολυουρεθάνη σε µορφή σπρέι είναι ένα ελαστοµερές προϊόν 
γερµανικής προέλευσης που συνδυάζει την αποτελεσµατικότητα και τις 
ιδιότητες του βουλκανισµένου λάστιχου, µε την πιο απλή κατεργασία των 
πολυµερών και την αντοχή του ατσαλιού.
Επιπλέον, η απλή εφαρµογή του δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί 
απευθείας στο χώρο λειτουργίας. 
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής µε πολυουρεθάνη, είναι η προστασία από 
υδροδυναµικές καταπονήσεις, ενώ δίνει και ασύγκριτη προστασία από 
τριβή. Η αντοχή της είναι αρκετές φορές µεγαλύτερη συγκριτικά µε το 
λάστιχο.
Η πολυουρεθάνη σε µορφή σπρέι είναι ιδανική τόσο για µεταλλικές 
επιφάνειες, όσο και για λάστιχο. 

Επιφάνειες επεξεργασίας τσιµέντου

Βελτίωση αντοχής της επιφάνειας και µείωση του θορύβου

Επένδυση σε τύµπανα και ράουλα για να µην κολλάει το υλικό και να προστατεύεται το µέταλλο.

Επένδυση τυµπάνων και ράουλων



Επισκευές σε µεταφορικές ταινίες.

Το συγκεκριµένο ελαστοµερές είναι µη-τοξικό και έχει αξιολογηθεί από τις Αµερικανικές και Ευρωπαϊκές αρχές ως 
ασφαλές για τρόφιµα σύµφωνα µε τα στάνταρ FDA και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Μεταφορικές ελαστικές ταινίες

Το δυνατό σηµείο του ελαστοµερούς είναι ότι πέρα του 
ότι η αντοχή στην διάβρωση µπορεί να συγκριθεί µόνο 
µε ατσάλια υψηλού κράµατος, η πολύ µικρή 
πυκνότητα του (1.05 gr/cm3) το κάνει το πιο ελαφρύ 
θερµοπλαστικό που υπάρχει αυτήν τη στιγµή. 

Αυτό φυσικά βοηθάει και στην εξοικονόµηση 
ενέργειας όταν για παράδειγµα εφαρµοστεί σε µια 
φτερωτή.

Επισκευές σε λάστιχο



Η επένδυση λάστιχου σε επιφάνειες είναι αποδεδειγµένα µια τεχνολογία που προστατεύει τις επιφάνειες από τη 
διάβρωση και την τριβή. Παρόλα αυτά, η περιορισµένη δυνατότητα να επισκευαστεί η ήδη υπάρχουσα επένδυση και τα 
µηχανήµατα που απαιτούνται για τον βουλκανισµό του λάστιχου, το καθιστούν αδύνατο να γίνει επί τόπου η εργασία στο 
χώρο λειτουργίας.

Τα  εποξικά  κεραµικά  προϊόντα  συχνά χρησιµοποιούνται για επισκευή σε επενδύσεις λάστιχου αλλά η αντικατάσταση 
ελαστικού µε προϊόντα βάσης πλαστικού δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς την αποτελεσµατικότητα της επισκευής.

Διαρκής προστασία σε διάβρωση µε 3mm.

Ελαστοµερή, ιδανικά για σύνθετες επιφάνειες.

Προστασία σε κρούσεις σε αναµεικτήρα.

Επένδυση απευθείας στο χώρο λειτουργίας

Επένδυση δεξαµενών και εξαρτηµάτων



Επένδυση εσωτερικά και εξωτερικά για βέλτιστη προστασία. Εφαρµογή σε κάσωµα κοσκίνου, µειώνοντας το κόστος 
συντήρησης.

Επένδυση για να µην προσκολλιέται το χιόνι 
και να µην διαβρώνεται.

Σε περιπτώσεις που το υλικό κολλάει,η καλύτερη λύση 
είναι η επένδυση µε πολυουρεθάνη

Πεδία εφαρµογών στροφεία από ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι 
λάστιχο πλαστικό, ορείχαλκο.Επένδυση σε επιφάνειες µετάλλου και λάστιχου.

Επένδυση κοσκίνων σε λατοµεία και σε κόσκινα φίλτρα

Επένδυση σε καρότσες φορτηγών και εξαρτήµατα δοµικών µηχανηµάτων

Επένδυση σε κέλυφος (σαλίγκαρους) & σε αντλίες Επένδυση σε στροφεία αντλίας 

ανοιχτού και κλειστού τύπου



Πολυουρεθάνες

Ένα υλικό που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην εφαρµογή πλαινών και ξέστρων για τις µεταφορικές ταινίες 
είναι η πολυουρεθάνη.  Το συγκεκριµένο υλικό έχει αντοχή στην τριβή που οποιαδήποτε ελαστικό δεν έχει την 
δυνατότητα να φτάσει. Έτσι στην διάρκεια λειτουργίας του αντέχει 5-6 φορές περισσότερο από το λάστιχο. Αποτέλεσµα 
είναι δηµιουργείτε εξοικονόµηση χρηµάτων λόγω µακρύτερης χρονικής διάρκειας συντήρησης.

Ενώ έχει µεγαλύτερη αντοχή στην τριβή έχει µικρότερη τιµή πρόσφυσης πάνω στον ιµάντα από το ελαστικό οπότε και η 
κίνηση του ιµάντα γίνεται πιο «ξεκούραστα».

Η εταιρεία µας διαθέτει πλαινά πολυουρεθάνης  
ο

κατασκευασµένα στα 65  Shore για ιδανική 
ευκαµψία και εφαρµογή τους για τον 
συγκεκριµένο σκοπό.

Επίσης είναι διαθέσιµες και πλάκες 
ο

πολυουρεθάνης  στα 90  shore για την 
τοποθέτησή τους  σαν ξέστρα των ιµάντων 
ή σαν επένδυση σε µεταλλικές επιφάνειες. 

Υπάρχουν  ολοκληρωµένα συστήµατα ξέστρων 
πολυουρεθάνης µε ελατήρια. 



Σύστηµα ένωσης ιµάντα

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση  να σας ανακοινώσουµε ότι η εταιρία 
µας διαθέτει πλέον στην Ελληνική αγορά το καινούργιο επαναστατικό 
σύστηµα σύνδεσης µεταφορικής ταινίας.

Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται ήδη ευρέως στην υπόλοιπη  Ευρώπη και έχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε 
τους κοινούς συνδετήρες.

Το λάστιχο είναι ενισχυµένο µε 4 πολυεστερικά λινά (2 στο πάνω κοµµάτι και 2 στο κάτω) προσφέροντας ακόµα 
µεγαλύτερο εφελκυσµό και αντοχή από τον υπόλοιπο ιµάντα ενώ οι αναµονές για τις βίδες έχουν βουλκανισµένες 
(µέσα στο λάστιχο) µεταλλικές βάσεις που δηµιουργούν  ακόµα µεγαλύτερη πίεση, όταν τοποθετούνται οι βίδες 
επιτυγχάνοντας την µεγίστη δυνατή στήριξη.

Ένα ακόµα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους συνδετήρες µε συρµατόσχοινο είναι ότι δεν υπάρχει κενό στην σύνδεση 
άρα, απώλεια υλικού, ενώ η σύνδεση περνάει  πιο οµαλά από το ξέστρο και τα ράουλα του ιµάντα.

Η τοποθέτηση του είναι σχετικά εύκολη αφού το µόνα εργαλεία που χρειάζονται είναι µια φαλτσέτα και µια τανάλια για 
βγει το λάστιχο της ταινίας εκεί που θα προσαρµοστεί και ένα βιδολόγο για να βιδωθούν οι βίδες που περιέχονται στο 
σετ στις  έτοιµες αναµονές.

 Η εταιρία µας µετά από 
διαπραγµατεύσεις µε την 
κατασκευάστρια εταιρία  έχει 
πετύχει  να µπορεί να διαθέσει το 
σύστηµα σύνδεσης στην ελληνική 
αγορά  σε πολύ πιο οικονοµική και 
συµφέρουσα τιµή,  από ότι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη .



Ελαστικά Προϊόντα

Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα και την εξειδίκευση να κατασκευάσει όλων των ειδών τα λάστιχα για οποιαδήποτε 
βιοµηχανική χρήση. 
Αναλόγως την εφαρµογή µπορούν να κατασκευαστούν µε διαφορετική τιµή σκληρότητας. 

Διαθέτουµε: 
• µεγάλη γκάµα σε τύπους 
   και διαστάσεις ελαστικών 
   δαχτυλιδιών για ράουλα 
   µεταφορικών ταινιών 
• ελαστικά φύλα στεγανοποίησης 
• κόµπλερ 
• ελαστικά παρεµβύσµατα
• φλάντζες σιλικόνης

Αναλαµβάνουµε την επένδυση µεταλλικών 
επιφανειών µε αντιτριβικό λάστιχο για την 
προστασία τους από διάβρωση. 

Επίσης, επενδύονται µε ειδικό ελαστικό αντοχής σε οξέα στην περίπτωση που έρχονται σε επαφή µε χηµικά αλλά και σε 
δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες όταν έχουν εφαρµογή στη θάλασσα (καρούλια ψαροκάικων).



Αντιολησθητικά ελαστικά φύλλα
Πλαϊνά - Ξέστρα
Διατίθενται βιοµηχανικά αντιολισθητικά δάπεδα.  Έχουν µια ευρεία χρήση 
εφαρµογής και επιλέγονται ως ιδανική λύση σε περιπτώσεις που θέλουµε να 
εφαρµόσουµε ένα υλικό για γλιστερές επιφάνειες.

Ιδανικά για αποθηκευτικούς χώρους, στάβλους,  βάσεις για µηχανήµατα 
παραγωγής, χώρους στάθµευσης µε µεγάλη κλίση, καρότσες αυτοκινήτων 
αλλά και για οικιακές χρήσεις όπως διάδροµοι εξώπορτας, σκαλιών  κ.ο.κ.
Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται  θερµάντοχα για υψηλές 
θερµοκρασίες  και ελαιάντοχα για αντοχή σε πετρελαιοδή και ζωικά λίπη.  

Υπάρχουν σε διάφορα σχέδια 
και διατίθενται σε ρολά 
των 1500 χ 10000 mm 

Ελαστικά φύλλα Πλαϊνά 
& Ξέστρα µεταφορικών ταινιών

Για να µην υπάρχει διαρροή υλικού κατά την λειτουργία του ιµάντα 
εφαρµόζονται πλαινά στήριξης. Διαθέτουµε πλαινά από ελαστικό 
φύλλο υψηλής ποιότητας µε µεγάλη αντοχή στην τριβή κατάλληλα 
για την συγκεκριµένη λειτουργία.
Υπάρχουν σε ρολά των είκοσι µέτρων σε πλάτη 
100mm,150mm,200mm. Υπάρχει η δυνατότητα να προµηθεύσουµε 
και άλλες διαστάσεις.

Σε πολλές 
περιπτώσεις 
υπάρχει η ανάγκη 
να καθαριστεί ο 
ιµάντας στην 
επιστροφή του 

αφού µερικά υλικά έχουν την τάση να προσκολλούνται στην επιφάνεια 
του τάπητα και να δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή του λειτουργία. 
 Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα να σας προµηθεύσει ελαστικά 
ξέστρα κατασκευασµένα µε τις κατάλληλες προδιαγραφές  για µεγάλη 
αντοχή και µακροζωία. 




