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Κατασκευάζουμε 
παρεμβύσματα 

από κάθε είδους 
υλικό, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές όλων των 
διεθνών προτύπων (DIN, 
EN, ASME, JIS). 
Επιπλέον παράγουμε κάθε 
μορφής μη τυποποιημένο 
παρέμβυσμα, σύμφωνα 
με τις διαστάσεις και το σχήμα 
που απαιτείται για την εκάστοτε 
εφαρμογή του πελάτη μας. 

Για την 
παραγωγή επίπεδων 
παρεμβυσμάτων 
χρησιμοποιούμε εκκεντρικές 
πρέσες, μηχανές κοπής με κεφαλή 
κίνησης κλπ. Επιπροσθέτως οι επίπεδες 
φλάντζες μπορούν να κοπούν με τη χρήση 
μηχανημάτων κοπής CNC ή μηχανών water-jet, 
ανάλογα με το υλικό και το μέγεθος. 

Παραδείγματα εφαρμογών: 
παρεμβύσματα για τη ναυτιλία, τη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, για 
ψυκτικά, βιομηχανικά και γεωργικά μηχανήματα, για εφαρμογές υδραυλικών, 
κλπ. 

Υπάρχει η δυνατότητα για κατασκευή μη τυποποιημένων μεγεθών και 
μορφοτύπων. Η διαδικασία παραγωγής παρεμβυσμάτων με τα ειδικά 
μηχανήματα κοπής, εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία. Είναι ιδανική για την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων για δοκιμαστικούς σκοπούς και την κοπή ακριβείας εξαρτημάτων 
ή μεγάλων παρεμβυσμάτων καθώς και απλές ή πολύπλοκες 2D γεωμετρίες. 

Ως δεδομένα χρειαζόμαστε αρχεία CAD, κατά προτίμηση DXF ή DWG, 
τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν στο πρόγραμμα CNC.

Μπορείτε επίσης να μας δώσετε δείγμα ή να μας ενημερώσετε για τις 
διαστάσεις.

Κοπή Παρεμβυσμάτων
& Ευκάμπτων Υλικών

Τον Οκτώβριο του 2006 δημιουργήσαμε την εταιρεία μας με την επωνυμία  
Κ.ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. με στόχο να προσφέρουμε στους 
πελάτες μας πλήρη κάλυψη στις εφαρμογές στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεών τους.
Το όραμά μας: Να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο παραγωγό προϊόντων και λύσεων, 
ικανό να στηρίξει τους πελάτες μας στην ακατάπαυστη προσπάθειά τους για συνεχή 
βελτίωση. 

Η Στρατηγική μας:
 Η δημιουργία στενής σχέσης με τους πελάτες μας, βασισμένη στην συνεχή προσπάθεια επίλυσης των 

προβλημάτων τους.

 Η παραγωγή και διακίνηση αναλωσίμων υλικών υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για την ασφαλή και 
ποιοτική διαχείριση του βιομηχανικού εξοπλισμού και του παραγόμενου προϊόντος.

 Η συνεργασία μας με ευρωπαίους προμηθευτές, οι οποίοι διαθέτουν στιβαρό σύστημα ποιότητας, και 
μεγάλο εύρος τεχνογνωσίας.

 Η προσεκτική επιλογή των στελεχών μας, δημιουργώντας μία άριστα εκπαιδευμένη και 
αποτελεσματική ομάδα.

Είχαμε και έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλήθος εφαρμογών στις μονάδες παραγωγής 
ενέργειας, στη μεταλλουργία, στα διυλιστήρια, στην βιομηχανία τροφίμων και στα ναυπηγεία, αποκτώντας βαθιά 
γνώση του αντικειμένου μας και στενή σχέση με τους πελάτες μας.

Επενδύσαμε στην δημιουργία σύγχρονης βιοτεχνικής μονάδας για την κατασκευή κάθε είδους 
παρεμβυσμάτων (φλαντζών) από εύκαμπτο υλικό.

Αναπτυχθήκαμε επίσης, προς την κατεύθυνση των μηχανολογικών πλαστικών και των μεταφορικών 
ταινιών για ειδικές εφαρμογές πολύ υψηλών απαιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στις ανάγκες του πελάτη μας, έχουμε την τιμή να μας εμπιστεύονται 
εταιρείες που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική βιομηχανία και την ναυτιλία. Τα προϊόντα μας 
δοκιμάζονται καθημερινά στις δύσκολες συνθήκες των εφαρμογών τους, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των 
αυστηρότερων ευρωπαϊκών και αμερικανικών προτύπων.

Σήμερα, στην Κ.ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. αντιμετωπίζουμε το μέλλον με την 
αισιοδοξία που πηγάζει από την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Το επιτελείο των μηχανικών μας είναι πάντοτε 
διαθέσιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο για την μελέτη και σχεδίαση της απαιτούμενης λύσης, όσο και για 
την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τον πελάτη μας.

 Στεγανοποίηση:  

 

 

 Υλικά Θερμομόνωσης:

 

 Υφασμάτινοι & Μεταλλικοί Διαστολικοί σύνδεσμοι: 

 
 Ελαστικά Φύλλα, Ελαστικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι & Μάνικες:

 

 Μηχανολογικά Πλαστικά: 

 

 Μεταφορικές Ταινίες:

 

 PVC κουρτίνες:Α

 

 Μαχαίρια Ασφαλείας: 
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Φύλλα Περμανίτη (Άνευ Αμιάντου)Στατική Στεγανοποίηση

Με τον όρο Στατική Στεγανοποίηση εννοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τη στεγανοποίηση 
σταθερών επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή (π.χ. φλάντζες σωλήνων). 

 Παρεμβύσματα
Μεταλλοπλαστικά ( Spiral Wound Gaskets, Kammprofiles, Double Jacketed), 
Μεταλλικά (RTJ Gaskets, Solid Metal Gaskets), Γραφίτη, Περμανίτη (Άνευ 
Αμιάντου), PTFE (Τεφλόν), διάφορα Ελαστικά (SBR, EPDM, NBR, Σιλικόνης, 
Viton, κλπ.). 

 Παρεμβύσματα για πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας 
Διαθέτουμε παρεμβύσματα κατάλληλα για όλους τους γνωστούς 
παγκοσμίως οίκους. 

 Insulating Gaskets
Παρεμβύσματα σχεδιασμένα για εφαρμογές στεγανοποίησης που χρειάζονται 
ηλεκτρική μόνωση και έλεγχο της διάβρωσης. Συνοδεύονται από kit που 
περιλαμβάνει και τα απαραίτητα μανίκια και τις διπλές ροδέλες παξιμαδιών 
για την ολοκληρωμένη ηλεκτρική μόνωση.

 Δακτύλιοι Γραφίτη
Διαθέτουν εξαιρετική αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρουν 
υψηλό επίπεδο στεγανοποίησης σε βαλβίδες και αντλίες. Η κωνική διατομή 
εξασφαλίζει την στεγανοποίηση με την μικρότερη δυνατή σύσφιξη.
Κατάλληλοι για ειδικές εφαρμογές σε βαλβίδες διυλιστηρίων, πετροχημικών 
μονάδων και πυρηνικά εργοστάσια.

 Ταινίες & Φύλλα Διογκωμένου PTFE (Τεφλόν) 
Έχουν μεγάλη χημική αντοχή και πολύ καλές στεγανωτικές ιδιότητες. 
Χρησιμοποιούνται στη στεγανοποίηση φλαντζών.

 Ελαστικά προφίλ και Κορδόνια 
Η ευκολότερη και η πιο αποτελεσματική λύση για στεγανοποίηση συναρμογών 
με ακμές. Συνδυάζεται η υψηλή αντοχή ελαστικότητας και σταθερότητας 
σε ακραίες συνθήκες. Κατασκευάζονται από: NBR (λάδια), EPDM (καιρικές 
συνθήκες), Σιλικόνη (FDA Approved, 
υψηλές θερμοκρασίες) κ.α.

 Φύλλα Φελλού
Πολύ ελαφρύ υλικό με μεγάλη ελαστικότητα. Μη διαπερατό σε υγρά και αέρια. 
Θερμομονωτικό και Ηχομονωτικό. Επιβραδύνει τη φωτιά και δεν δημιουργεί 
φλόγα. Έχει μεγάλη αντίσταση στη φθορά και είναι υποαλλεργικό.

 Φύλλα Λαστιχοφελλού
Φυσικός Φελλός με Ελαστικό με αντοχή σε λάδια, αντιψυκτικά, νερό. 
Αντιολισθητικός και αντικραδασμικός. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης σε κάρτερ, αντλίες νερού, 
μετασχηματιστές κτλ.

  AF-202
  AF-202ZS (Με σύρμα)
  AF-202ZS-2G (Με σύρμα & Γραφίτη)

Σύνθεση: Αραμίδιο, ορυκτές ίνες και ελαστικό NBR.

Εφαρμογές: Νερό, αέρια, έλαια, καύσιμα 
και ατμός.

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 40bar (4MPa)
T max: 200oC
T συνεχής: 180oC
T σε ατμό: 150oC
T min: -30oC

  AF-152
Σύνθεση: Ορυκτές ίνες και μείγμα από NBR, NR 
και SBR ελαστικά.

Εφαρμογές: Συστήματα θέρμανσης, νερού 
και αποχέτευσης.

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 30bar (3MPa)
T max: 180⁰C
T συνεχής: 150⁰C
T σε ατμό: 130⁰C

  AF 300B
Σύνθεση: Αραμίδιο, ορυκτές ίνες και μίγμα NBR,NR 
και SBR.

Εφαρμογές: Νερό, αέρια, έλαια, καύσιμα, ατμό και 
στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 100bar (10MPa)
T max: 320⁰C
T συνεχής: 280⁰C
T σε ατμό: 220⁰C
T min: -30⁰C

  AF OIL
Σύνθεση: Αραμίδιο, ορυκτές ίνες και NBR.
Εφαρμογές: Μεγάλη αντοχή στα λιπαντικά. Ιδανική 
λύση για εγκαταστάσεις ατμού και αερίων. 

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 100bar (10MPa)
T max: 350⁰C
T συνεχής: 300⁰C
T σε ατμό: 230⁰C
T min: -40⁰C

  AF-1000
Σύνθεση: Αραμίδιο, ορυκτές ίνες, ελαστικό NBR, 
ενισχυμένος με μεταλλικό πλέγμα.
Εφαρμογές: Υλικό μεγάλης αντοχής.  Ιδανική λύση για 
υψηλές θερμοκρασίες και δυναμικά φορτία με μεγάλες 
ταχύτητες ροής. 

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 120bar (12MPa)
T max:420⁰C
T συνεχής: 350⁰C
T σε ατμό: 250⁰C
T min: -40⁰C

  AF-153
Σύνθεση: Από φυσικές και ορυκτές ίνες και μείγμα 
από NBR, NR και SBR ελαστικά.

Εφαρμογές: Συστήματα θέρμανσης, νερού 
και αποχέτευσης.

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 40bar (4MPa)
T max: 180⁰C
T συνεχής: 155⁰C
T σε ατμό: 130⁰C

  AF-GL
Σύνθεση: Αραμίδιο, ίνες γυαλιού, ορυκτές ίνες και NBR..

Εφαρμογές: Εξαιρετικό σε εφαρμογές με ατμό νερό, 
καύσιμα, λάδια, και μείγματα οξέων, βάσεων και 
αλάτων.

Συνθήκες λειτουργίας

P max : 120bar (12MPa)
T max: 400⁰C
T συνεχής: 340⁰C
T σε ατμό: 250⁰C
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 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Μεγάλη χημική και θερμική αντίσταση.

 Υψηλή ανάκτηση και συμπιεστότητα.

 Χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

 Κατάλληλο για οξειδωτικά και διαβρωτικά μέσα (K-Graf® A).

 Ασφάλεια από την εξώθηση του παρεμβύσματος.

 Χαμηλή διαρροή (συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 3535-6).

 Αντικολλητικές ιδιότητες σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F607.

 Εγκεκριμένο για πυρασφάλεια (προδιαγραφή API 6FB).

 ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Θερμοκρασία: από -195⁰C έως +450⁰C

 (Σε ατμό νερού έως +650⁰C).

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

βιομηχανίες πετροχημικών, πετρελαίου και 
αερίου.

 Εγκαταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας και 
χημικών διεργασιών. 

 Στεγανοποίηση σε εξατμίσεις καυσαερίων.

Τα φύλλα K-Graf® κατασκευάζονται από διογκωμένο γραφίτη υψηλής καθαρότητας με τη δυνατότητα 
επιλογής από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ποιοτήτων.

Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε φύλλα σκέτου γραφίτη (χωρίς 
ενίσχυση), είτε φύλλα με διάτρητη ή λεία μεταλλική ενίσχυση. 

Τα φύλλα K-Graf® παρέχουν μεγάλη χημική αντοχή, υψηλή ελαστικότητα και θερμική σταθερότητα.

Δυναμική ΣτεγανοποίησηΦύλλα Γραφίτη K-Graf®

Δακτύλιοι Γραφίτη για Επιστόμια
  9000 EVSP

Σύνθεση: Διογκωμένος γραφίτης.
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική αντοχή σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρει μεγάλη 
στεγανοποίηση σε βαλβίδες και αντλίες. Η κωνική 
διατομή των δακτυλίων γραφίτη εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο στεγανοποίησης.
Εφαρμογές: Για ειδικές εφαρμογές σε βαλβίδες 
διυλιστηρίων, πετροχημικών μονάδων και 
πυρηνικά εργοστάσια.

Συνθήκες λειτουργίας

P max: 100bar (10MPa)
T max: 320⁰C
T συνεχής: 280⁰C
T σε ατμό: 220⁰C
T min: -30⁰C

Με τον όρο Δυναμική Στεγανοποίηση εννοούμε όλα εκείνα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να 
στεγανοποιηθούν συστήματα τα οποία βρίσκονται σε κίνηση. Τέτοια συστήματα είναι οι περιστροφικοί 
άξονες των αντλιών ή των αναδευτήρων, όπου η στεγανοποίησή τους γίνεται για την απομόνωση του 
υγρού μέσου μακριά από τα μηχανικά μέρη της αντλίας. 

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε την οποιαδήποτε τεχνική 
υπηρεσία στο χώρο σας, από την πραγματοποίηση των κατάλληλων 
μετρήσεων μέχρι την εγκατάσταση και τη συντήρηση των Μηχανικών 
Στυπιοθλιπτών.

 Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες
Οι Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες αποτελούν την 
πιο εξελιγμένη τεχνική στεγανοποίησης για 
περιστρεφόμενους άξονες (αντλίες & αναδευτήρες). 

Εφαρμογές: Σε κάθε τομέα της βιομηχανίας. 
Από την διαχείριση λυμάτων μέχρι διυλιστήρια, 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ορυχεία κ.α. 
 

 Τσιμούχες - Oil Seals
Οι κλασικές ακτινικές τσιμούχες αποτελούνται από 
ένα μεταλλικό κέλυφος, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
το δυναμικό χείλος στεγανοποίησης. 

Εφαρμογές: Μεγάλη επιτυχία στην 
χαρτοβιομηχανία, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αλουμινίου και άλλων μετάλλων 

 KLOZURE® Bearing Isolators 
(απομονωτές ρουλεμάν) 
Η κατασκευή με σχεδιασμό ενιαίου λαβύρινθου 
επιτρέπει την προστασία των ρουλεμάν 
απομακρύνοντας τους ρύπους και αποτρέποντας τη 
διαρροή των λιπαντικών. 

Εφαρμογές: Κουζινέτα, αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, 
κιβώτια ταχυτήτων, ανεμιστήρες, τουρμπίνες (ατμού).
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Η εταιρεία μας είναι 
επίσημος διακινητής των 

θερμομονωτικών υλικών υψηλής 
ποιότητας  του οίκου UNIFRAX. 
Τα προϊόντα κατασκευάζονται από 
κεραμικές ίνες και από ίνες υάλου 
με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. 
Όλα τα ανόργανα υλικά που 
χρησιμοποιούνται είναι προηγμένης 
τεχνολογίας που εξασφαλίζει την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση 
των ρύπων και την καλύτερη 
ασφάλεια από φωτιά. 

Τα θερμομονωτικά προϊόντα μας περιλαμβάνουν 
 τις παρακάτω κατηγορίες υλικών: 

 Κεραμοβάμβακες: Σχεδιασμένοι για θερμομόνωση σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες με μεγάλη αντοχή στο θερμικό σοκ. Σε μορφή 
παπλώματος από ποικιλία χημικών υλικών, πυκνοτήτων και σε διάφορα 
πάχη.

 Θερμομονωτικές Πλάκες: Άκαμπτες πλάκες σχεδιασμένες για 
αντίσταση στη διάβρωση, στις δονήσεις και στη μηχανική καταπόνηση. 

 Προϊόντα για προστασία από φωτιά: Για χρήση σε κατασκευές κτιρίων, 
στον τομέα των μεταφορών και σε κατασκευαστικές εταιρίες.

 Θερμομονωτικά χαρτιά και τσόχες: Υλικά κατασκευασμένα από 
κεραμικές ίνες ή ίνες υάλου και με άλλες προσμίξεις, με στόχο την 
ευέλικτη και ελαφριά χρήση.

 Θερμομονωτικά κορδόνια: Κορδόνια στρογγυλής και τετράγωνης 
διατομής κατασκευασμένα από κεραμικά και άλλα θερμομονωτικά υλικά. 
Χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση χώρων υψηλής θερμοκρασίας 
σε καπάκια δοχείων, πόρτες σόμπας και άλλες τέτοιες εφαρμογές.

 Θερμομονωτικές ταινίες: Κατασκευασμένες από κεραμικά και άλλα 
θερμομονωτικά υλικά. Χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη και μόνωση 
σωλήνων υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. εξατμίσεων).

 Μαστίχες: Προϊόντα υψηλής χημικής σταθερότητας και εξαιρετικής 
αντίστασης σε θερμικά σοκ, για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους 
προβλημάτων σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες.

 Κόλλες και Αυτοκόλλητες ταινίες υψηλής θερμοκρασίας: Διαθέτουμε 
κόλλες και αυτοκόλλητες ταινίες για τη σταθεροποίηση υλικών σε 
περιβάλλοντα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

 Θερμομονωτικά και Πυρίμαχα Μαξιλάρια: Γίνονται κατασκευές 
θερμομονωτικών και πυρίμαχων μαξιλαριών κατόπιν παραγγελίας.

Σαλαμάστρες

  SYNTHEPAK® Style 8922
Σύνθεση: Ίνες SYNTHEPAK® 
εμποτισμένες με PTFE.
Χαρακτηριστικά: Σαλαμάστρα γενικής 
χρήσης για αντλίες, βαλβίδες, βάνες, 
διαστολικούς συνδέσμους κ.α.

  SYNTHEPAK® Style 8921-K
Σύνθεση: Ίνες SYNTHEPAK® και ίνες 
αραμιδίου εμποτισμένες με PTFE στις 
γωνίες.
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη αντοχή 
στη φθορά. Ελαχιστοποίηση των 
διαρροών. 

  Style 1303-FEP / DRY
     (για επιστόμια) 
Σύνθεση: Εύκαμπτη ίνα 
GRAPH-LOCK® ενισχυμένη με  inconel.
Χαρακτηριστικά: Θερμικά αγώγιμη. 
Θερμική αντοχή, αντοχή σε υψηλές 
πιέσεις και χημικά.  

  AVKOPACK® 1402 /1402G      
     (με γραφίτη)
Σύνθεση: Βαμβακερή ίνα εμποτισμένη 
με λιπαντικά και ταλκ.
Χαρακτηριστικά: Εύκαμπτη με 
μαλακή υφή και μικρό συντελεστή 
τριβής.     

  AVKOPACK® 1320G
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας καθαρός 
γραφίτης ενισχυμένος με ίνες υάλου.
Χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για 
υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. 
Μεγάλη αντοχή σε χημικά. 

  AVKOPACK® 1202
Σύνθεση: Συνδυασμός ινών αραμιδίου 
στις άκρες και ινών PTFE- γραφίτη στο 
εσωτερικό.
Χαρακτηριστικά: Σαλαμάστρα 
ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως 
τους 280⁰C.  

  FINISEAL® 8099 H 
Σύνθεση: Υψηλής καθαρότητας 
διογκωμένος γραφίτης ενισχυμένος με 
σύρμα inconel.
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό 
προιόν κατάλληλο για πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες και πιέσεις.
 

  SPETOPAK® SPT 554
Σύνθεση: Ίνες καθαρού PTFE.
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική αντοχή 
στα περισσότερα χημικά, μεγάλη 
αντοχή στο χρόνο. «Υγιεινό» υλικό, 
κατάλληλο για τη χημική και τη 
φαρμακευτική βιομηχανία.

  Style 5889
Σύνθεση: Ίνες PTFE υψηλής 
πυκνότητας.
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη χημική 
αντοχή. Μαλακό, εύκαμπτο και χωρίς 
εσωτερικούς πόρους.

  Style 1925
Σύνθεση: Ίνες PTFE και ίνες 
SYNTHEPAK®.
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη αντοχή 
σε φθορά, θερμική σταθερότητα και 
ευκαμψία.

  Style 98
Σύνθεση: Ίνες άνθρακα υψηλής 
καθαρότητας.
Χαρακτηριστικά: Υψηλές αποδόσεις 
και οικονομία στις χημικές εφαρμογές.

  AVKOPACK® 1720 / 1720G
     (με γραφίτη)

Σύνθεση: Ακρυλικές ίνες εμποτισμένες 
με PTFE.
Χαρακτηριστικά: Σαλαμάστρα 
ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως 
τους 200⁰C (260⁰C με γραφίτη).

  AVKOPACK® 1201P
Σύνθεση: Ίνες αραμιδίου εμποτισμένες 
με PTFE.
Χαρακτηριστικά: Σαλαμάστρα 
ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως 
τους 280⁰C.
 

  AVKOPACK® 1101
Σύνθεση: Ίνες διογκωμένου PTFE 
τύπου Finitext Pe 120, εμποτισμένες με 
μίγμα ειδικών λιπαντικών.
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη αντοχή στα 
χημικά. Ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

  SPETOPAK® SGF 770
Σύνθεση: Ίνες GORE-GFO (PTFE & 
γραφίτης).
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη θερμική 
αγωγιμότητα, μικρός συντελεστής 
τριβής. Γενικής Χρήσης, πολύ καλή 
χημική αντοχή.

  SPETOPAK® SGR 800
Σύνθεση: Εύκαμπτος γραφίτης με 
αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
Χαρακτηριστικά: Μεγάλη αντοχή στη 
διάβρωση και στο χρόνο.
υψηλών ταχυτήτων.

Θερμομόνωση
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 Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος διακινητής των 
μεταφορικών ταινιών της Volta Belting Technology Ltd. Οι 

ταινίες είναι κατασκευασμένες  από Θερμοπλαστικά Ελαστομερή 
με πολύ υψηλή αντοχή, εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων και 
σταθερότητα. 

Τα υλικά VOLTA είναι τα καλύτερα υλικά πιστοποιημένα για χρήση 
σε βιομηχανίες τροφίμων, καθώς διασφαλίζουν την ποιότητα του 
γυμνού τροφίμου και της υγιεινής του. Ο καινοτόμος σχεδιασμός 
τους είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει τη δημιουργία εστιών 
μικροβίων πάνω στον ιμάντα, καθώς επίσης καθιστά τις ταινίες 
εύκολες στο πλύσιμο.

Yγιεινή
Ασφάλεια
Ευκολία

 Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση νέων μεταφορικών ταινιών 
απευθείας στο σημείο όπου θα δουλέψουν, εξασφαλίζοντας τη λιγότερη δυνατή αναστάτωση 
στο γενικό χώρο εργασίας.

 Ο σχεδιασμός των κατασκευών μας επιτρέπει 
το εύκολο πλύσιμο των ιμάντων, αξιοποιώντας 
στο μέγιστο τις ιδιότητες των υλικών VOLTA. 

 Η κατασκευές μας επιτρέπουν τον εύκολο 
χειρισμό αλλά και τη ρύθμιση από τον απλό 
χρήστη χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία 
κάποιου τεχνικού της μονάδας.

SuperDrive™

Ομογενής μεταφορική ταινία θετικής μετατόπισης:

 Μηδενική ολίσθηση και αποφυγή πλευρικών 
μετατοπίσεων.

 Ελαχιστοποίηση τάνυσης του 
ιμάντα.

 Μεγάλη διάρκεια ζωής.

 Αντιβακτηριδιακή κατασκευή 
υψηλής υγιεινής.

 Κατάλληλη για τρόφιμα.

Με τα υλικά VOLTA γίνονται και ειδικές κατασκευές, όπως χωνιά και δοχεία, σωλήνες,  
κατασκευασμένα από το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό των μεταφορικών ταινιών.

Η εξαιρετική ανθεκτικότητα των μεταφορικών μας ταινιών τις καθιστά ως τις πλέον 
κατάλληλες και για κάθε άλλο κλάδο της γενικότερης βιομηχανίας (ξυλεία, επιπλοποιία, 
παραγωγή χαρτιού και συσκευασίας, επεξεργασία μετάλλων, αυτοκινητοβιομηχανία, κ.α.).

Μεταφορικές ΤαινίεςPVC Κουρτίνες

Για τις πόρτες των ψυγείων 
παρέχονται κουρτίνες από 

διαφανείς λωρίδες P.V.C., ευρωπαϊκής 
κατασκευής, πολύ μαλακές και ανθεκτικές, 
ειδικές για χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να 
διατηρούν την ψύξη. 

Προσφέρουν μεγάλη οικονομία 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άνοιγμα 
της πόρτας του ψυγείου.

Προσαρμόζονται σε ειδικά ενισχυμένη 
βάση από INOX, με άγκιστρα, έτσι ώστε 
κάθε λωρίδα να τοποθετείται ανεξάρτητα, 
σε ελάχιστο χρόνο. Τοποθετούνται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι άκρες κάθε μίας 

να επικαλύπτουν τις άκρες της επόμενης, προσφέροντας στη 
λωριδοκουρτίνα καλύτερο “σφράγισμα” του ανοίγματος χωρίς να 
εμποδίζει την εύκολη διέλευση του προσωπικού. 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) καθιστά 
υποχρεωτική την εγκατάσταση κουρτίνας από διαφανείς 
πλαστικές λωρίδες P.V.C. στις πόρτες ψυκτικών θαλάμων, για την 
προστασία των τροφίμων από διείσδυση της υγρασίας, πιθανών 
ρύπων και από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, που επιδρούν 
αρνητικά σε αυτά.

 Πλεονεκτήματα:

 Ο πιο οικονομικός τρόπος μείωσης μεταφοράς θερμότητας 
ανάμεσα σε χώρους με διαφορετικές θερμοκρασίες.

 Οι διαφανείς PVC κουρτίνες επιτρέπουν στους διερχόμενους να 
βλέπουν στο εσωτερικό του χώρου ώστε να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις.

 Αποτρέπουν την είσοδο σκόνης, εντόμων, πουλιών, οσμών κλπ. 
αλλά δεν εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων.

 Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση νέων, όσο και στην 
αντικατάσταση φθαρμένων λωρίδων. 

 Κατάλληλες για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή διακίνησης 
τροφίμων ακόμα και όταν αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με τις 
λωρίδες.

 Αυξάνουν την άνεση του προσωπικού, ενώ η αποτροπή εισόδου 
σκόνης και αιωρούμενων ρύπων βελτιώνει την υγιεινή του 
χώρου.

Προσφέρουμε επίσης υπηρεσία σχεδιασμού και εγκατάστασης 
ολόκληρης της λωριδοκουρτίνας, με τις αναγκαίες λωρίδες PVC και τις 
INOX κρεμάστρες.

 Η κατασκευή μπορεί να είναι είτε σταθερή, είτε ακορντεόν, ή 
επάλληλη.
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To PTFE Glass είναι ένα πολύ ευέλικτο θερμομονωτικό 
προϊόν, γιατί συνδυάζει τις ιδιότητες του PTFE (Τεφλόν), 

μαζί με την αυξημένη σταθερότητα και μηχανική δύναμη του 
υαλοϋφάσματος. 
Έχει πολύ καλή θερμική και χημική αντοχή, καθώς και εξαιρετικές 
αντικολλητικές ιδιότητες.
Το PTFE Glass χρησιμοποιείται συνήθως σε συσκευαστικές μηχανές 
στη Βιομηχανία Τροφίμων και στη Μεταποιητική Βιομηχανία.
Το PTFE Glass έχει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής.
Καθαρίζεται εύκολα.
Έχει καλή αντίσταση σε χημικά, στην υγρασία και τη διάβρωση.
Καλή ηλεκτρομόνωση.
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα (FDA Approved)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -72⁰C έως +260⁰C.

 Εφαρμογές

 Μηχανές Θερμοσυγκόλλησης και Συσκευασίας: Το PTFE Glass χρησιμοποιείται σε μηχανές που συσκευάζουν 
προϊόντα χρησιμοποιώντας θερμοσυγκόλληση. 

 Ολίσθηση: Λόγω του πολύ χαμηλού συντελεστή τριβής χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου θέλουμε να έχουμε 
εύκολη μετακίνηση αντικειμένων (πχ. Σε λωρίδες μεταφοράς) χωρίς καμία αντίσταση εξαιτίας της τριβής.

 Εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων: Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα, καθώς και η 
πληθώρα ιδιοτήτων του, το καθιστούν δημοφιλές σε αυτού του είδους τις βιομηχανίες. 

 Περισσότερες εφαρμογές: Επένδυση ταψιών, Πρέσες εκτύπωσης υφασμάτων, Μηχανές περιτύλιξης, Επενδύσεις 
σε χοάνες, Ξηραντήρες υφασμάτων, Επεξεργασία πλαστικών, Επεξεργασία ταπήτων-μοκετών.

Υφασμάτινοι και Μεταλλικοί
Διαστολικοί Σύνδεσμοι

PTFE Glass
(Υαλοΰφασμα με επένδυση τεφλόν)

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τον οίκο 
DEKOMTE ως επίσημος και αποκλειστικός 

διακινητής στον τομέα των υφασμάτινων και μεταλλικών 
διαστολικών συνδέσμων. 
Ο οίκος DEKOMTE είναι παγκοσμίως γνωστός για την 
υψηλή ποιότητα υλικών κατασκευής, αλλά και για τη 

διευρυμένη εμπειρία και τεχνική του εξειδίκευση. 
Η DEKOMTE είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εταιρειών για την Ποιότητα των 
Υφασμάτινων Διαστολικών Συνδέσμων (Quality Association for Fabric Expansion Joints) 
και διαθέτει το πιστοποιητικό RAL-GZ 719.
Οι υφασμάτινοι διαστολικοί σύνδεσμοι προορίζονται για χρήση σε αέρια μέσα, 
καυσαέρια, αναθυμιάσεις διαλυμάτων, με αέρια εμπλουτισμένα με διαβρωτικά υλικά 
(π.χ. σκόνη από κάρβουνο ή τσιμέντο), καθώς και για λειτουργίες κάτω από το σημείο 
υγροποίησης. 
Η υψηλή ποιότητα υλικών καθώς και η τεχνική εμπειρία στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή εγγυώνται την άριστη λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των 
υφασμάτινων διαστολικών της DEKOMTE. 

1. Θερμοπομποί για τη μείωση της θερμοκρασίας
2. Σύνδεση με βίδες
3. Υφασμάτινος διαστολικός σύνδεσμος
4. Μονωτικό στήριγμα
5. Πλάκα ροής

Οι μεταλλικοί διαστολικοί σύνδεσμοι είναι απαραίτητα στοιχεία 
για τα συστήματα αγωγών και χρησιμοποιούνται για να 
αντισταθμίζουν τις μεταβολές του μήκους που προκύπτουν 
από διαφορές στη θερμοκρασία. Επιπλέον, είναι σε θέση να 
απορροφούν τους κραδασμούς που προέρχονται από αντλίες, 
κινητήρες, συμπιεστές ή στροβίλους. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας 
μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με το 
σχήμα και τις διαστάσεις του μεταλλικού διαστολικού συνδέσμου 
που απαιτεί η εκάστοτε εφαρμογή.

Έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένο εξοπλισμό 
και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την 
εγκατάσταση των διαστολικών συνδέσμων.
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Προϊόντα Σιλικόνης

Προϊόντα Πολυουρεθάνης

Ελαστικά Φύλλα

Τα ελαστικά φύλλα διατίθενται σε μορφή ρολού και χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη 
ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών και κάτω από πολλές διαφορετικές συνθήκες. 

 Γενικής Χρήσης:

SBR (Με ή χωρίς λινά): Ικανοποιητική αντοχή στη φθορά. 
EPDM: Εξαιρετική αντοχή στο όζον, στο οξυγόνο. Άριστη ανθεκτικότητα στο χρόνο.
CR/SBR (NEOPRENE): Ανθεκτικότητα στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και στα έλαια.
ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: Εξαιρετική μηχανική αντοχή, μεγάλη ελαστικότητα.
NBR (NITRILE): Αντοχή στα έλαια.
ΣΙΛΙΚΟΝΗ: Άριστη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (έως +200⁰C) 
Ανθεκτική στην ακτινοβολία UV, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στο όζον.

 Ελαστικά Κατάλληλα για Τρόφιμα:

Σιλικόνη FDA: Διατίθεται σε μορφές Metal Detectable και υψηλών θερμοκρασιών 
(+300⁰C)
LATEX FDA: Μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. Ανθεκτικό στη φθορά.
EPDM FDA: Ιδανικό για επαφή με υγρά τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά. 
NBR FDA: Για λιπαρά τρόφιμα. Ιδανικό στεγανωτικό σε συστήματα επεξεργασίας 
τροφίμων.
VITON FDA: Ανθεκτικότητα σε πληθώρα χημικών και ακραίες συνθήκες.

 Ειδικής Χρήσης: 

VITON: Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και σε πληθώρα χημικών 
παραγόντων.
HYPALON: Υψηλή ανθεκτικότητα σε διάφορα χημικά.
BUTYL: Αντίσταση σε διάφορα χημικά και στη φθορά. Υψηλή στεγανοποίηση αερίων. 
HNBR: Χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με γράσο. Ανθεκτικό στη φθορά ακόμα 
και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

 Αντιολισθητικά Ελαστικά: 

Προσφέρουν ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους εργασίας.

 Σπογγώδη & Αφρώδη Ελαστικά:

ΑΦΡώΔΕΣ EPDM: Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, στα οξέα και στο όζον.
ΣΠΟΓΓώΔΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ: Ανθεκτική στις υψηλές 
θερμοκρασίες, στην ακτινοβολία UV, στο όζον και την 
οξείδωση.
EVA: Μεγάλη μηχανική αντοχή, απορρόφηση κραδασμών, 
αντοχή στον καιρό και στα χημικά, στα λάδια και στα καύσιμα.
POLYTHERM: Αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψέλης. 
Κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης.
AFROSOL: Αφρώδες ελαστικό γενικής χρήσης.

Ιδιότητες Σιλικόνης:

 Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες : -40⁰C έως +200⁰C 
(τυπική Σιλικόνη), ως +300⁰C (ειδικός τύπος Σιλικόνης)

 Πολύ καλή ηλεκτρική μόνωση
 Πολύ εύκαμπτη
 Κατάλληλη για τρόφιμα (FDA Approved) 
 Διαθέσιμη σε διάφορες σκληρότητες και σε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και χρώματα.
 Δυνατότητα ανίχνευσης από ανιχνευτή μετάλλων (Metal 

Detectable)

Η Σιλικόνη διατίθεται σε: 

 Φύλλα, Κορδόνια και Ταινίες από συμπαγή 
ή σπογγώδη Σιλικόνη

 Σε Σωληνάκια Σιλικόνης
 Σε Προφίλ Σιλικόνης

 Ελαστικές Ταινίες Ελαστικά κορδόνια Ελαστικά Προφίλ Ελαστικά παρεμβύσματα

Ιδιότητες Πολυουρεθάνης:

 Εξαιρετική αντοχή στη φθορά.
 Ανθεκτική στη διάβρωση.
 Ηχομονωτική.
 Δεν αφήνει σημάδια.
 Ανθεκτική σε λάδια και εισροές πετρελαίου.
 Καλή ευλυγισία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30⁰C έως +80⁰C. 

(διατίθεται και πολυουρεθάνη ανθεκτική σε υψηλή 
θερμοκρασία, έως +150⁰C, εφόσον ζητηθεί)

 Σκληρότητα: 55 – 95 ShA. (ανάλογα τη ζήτηση)
 Επιμήκυνση θραύσης: ~ 500%.

Κατασκευές Πολυουρεθάνης:

 Εξαρτήματα και εργαλεία
 Παρεμβύσματα
 Αποξέστες
 Ρόδες
 Μανίκια 

Διατίθεται αναλυτικός κατάλογος με τα σχέδια για τα προφίλ, ο οποίος 
διαθέτει από τα πιο συνηθισμένα σχήματα τύπου “T”, “e”, “U”, “D” και “P”, 
μέχρι και τα πιο εξεζητημένα.
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Ελαστικοί Διαστολικοί ΣύνδεσμοιΜάνικες

Η εταιρεία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος 
και αποκλειστικός διακινητής του οίκου 

Trelleborg στον τομέα των εύκαμπτων σωλήνων 
(hoses), των ελαστικών φύλλων και των διαστολικών 
συνδέσμων. 

 Μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις με μάνικες 
για εφαρμογές σχετικές με: 

 Πετρελαιοειδή, Φυσικό αέριο, LPG, LNG

 Τρόφιμα (υγρά και στερεά)

 Νερό, Ατμό και Καθαρισμό εξοπλισμού

 Χημικά και Φαρμακευτικά

 Σκόνες, Πετρώματα και «Διαβρωτικά υλικά» 
(Τσιμέντο και άλλα υλικά σε μορφή σκόνης)

 Εξοπλισμό ορυχείων και εργοταξίων

 Διαχείριση αποβλήτων και καθαρισμό λυμάτων

Οι μάνικες της Trelleborg  εξασφαλίζουν την Υγιεινή, 
την Αξιοπιστία και την Ασφάλεια. 
Η προηγμένη και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία 
του οίκου εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων του 
είναι η υψηλότερη δυνατή, δίνοντας μάλιστα έμφαση 
στις καινοτομίες. 

Η εταιρεία μας, ως επίσημος διακινητής του 
οίκου Trelleborg εμπορεύεται ολόκληρη την 

γκάμα των διαστολικών συνδέσμων για την κάλυψη 
κάθε ανάγκης. Εκτός των τυποποιημένων διαστάσεων, 
υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατασκευής στις 
διαστάσεις που θα ζητήσει ο πελάτης, δίνοντας 
έμφαση στην εξατομίκευση της κάθε εφαρμογής.

Λειτουργία και Πλεονεκτήματα:

 Αντιστάθμιση θερμικής επιμήκυνσης
 Απομόνωση δονήσεων και μετατοπίσεων
 Απορρόφηση υδραυλικής καταπόνησης
 Εξασφάλιση της στεγανοποίησης των σωληνώσεων
 Μείωση του θορύβου

Κατασκευή από κάθε είδους ελαστικό: NBR, EPDM, Viton, κλπ. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικό χαλύβδινο δαχτυλίδι για να αντιμετωπιστεί η υποπίεση σε περιπτώσεις 
αρνητικών πιέσεων. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για εσωτερική επένδυση από τεφλόν (PTFE) σε εφαρμογές με οξέα και ισχυρές ή/και 
συμπυκνωμένες βάσεις. 

 Βιομηχανικοί Σωλήνες Σωλήνες και πετρέλαιο Ελαστικοί Διαστολικοί
  και αέρια καύσης Σύνδεσμοι
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Μαχαίρια ΑσφαλείαςΜηχανολογικά Πλαστικά

Τα μηχανολογικά πλαστικά 
χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο στη βιομηχανία για να 
αντικαταστήσουν τη χρήση άλλων υλικών 
όπως ο χαλκός, ο ανοξείδωτος χάλυβας, το 
αλουμίνιο και τα κεραμικά.
Τέτοια πλαστικά είναι: το Πολυαιθυλένιο 
(PE), το Τεφλόν (PTFE), το Πολυαμίδιο 
(PA), η Πολυακετάλη (POM), το Ακρυλικό 
(Πλεξιγκλάς), το PVC, το Πολυπροπυλένιο 
(PP) και το PEEK.

Ιδιότητες: 

 Αντοχή στη διάβρωση
 Αυτό-λίπανση
 Δυνατότητα χρήσης σε περιβάλλον ξηρό, υγρό ή με 

αιωρούμενα σωματίδια
 Μειωμένες φθορές στα κινούμενα μηχανικά μέρη
 Μικρό κόστος κατασκευής
 Χαμηλή απαιτούμενη ενέργεια
 Μειωμένο βάρος
 Χαμηλό επίπεδο θορύβου

Τα πλαστικά διατίθενται:

 Σε πληθώρα διαστάσεων, σχημάτων και χρωμάτων
 Με πιστοποίηση καταλληλότητας για Τρόφιμα και Φάρμακα 

(FDA Approved)
 Με εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές, χημικές και ηλεκτρικές 

ιδιότητες.

Παραδείγματα εφαρμογών:

 Πάγκοι κοπής για τρόφιμα
 Οδηγοί αλυσίδων για μεταφορικές λωρίδες
 Πλαστικές ρόδες
 Προστατευτικά καλύμματα
 Πλαστικά γρανάζια
 Θερμικοί και ηλεκτρικοί μονωτές 

Η εταιρεία μας είναι επίσημος διακινητής του 
οίκου MARTOR, ο οποίος έχει πάνω από 75 

χρόνια εξειδίκευσης στην κατασκευή μαχαιριών και 
λεπίδων κοπής. 

Ο οίκος είναι πρωτοπόρος σχετικά με την ασφάλεια 
των εργαλείων κοπής που χρησιμοποιούνται για 
βιομηχανικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Εμείς 
εξασφαλίζουμε την καταλληλότερη επιλογή από 
τα ασφαλέστερα εργαλεία της αγοράς σε αυτή την 
κατηγορία.

Μαχαίρια Ασφαλείας Metal Detectable:
Διατίθενται εργαλεία κοπής κατασκευασμένα από υλικά ανιχνεύσιμα από ανιχνευτές μετάλλων (Metal Detectable).  
Έτσι, ακόμα και το πιο μικρό κομμάτι μπορεί να ανιχνευτεί από μια τέτοια συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται 
στο ελάχιστο ο κίνδυνος να βρεθεί κάποιο ανεπιθύμητο κομμάτι εντός της γραμμής παραγωγής ή στο τελικό 
προϊόν, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή μηχανημάτων, επιστροφές προϊόντων και σε πιθανό 
τραυματισμό κάποιου πελάτη. 

Καλυμμένη Λεπίδα: Απόλυτη ασφάλεια.

Η λεπίδα δεν είναι ανοιχτή αλλά καλυμμένη, με αποτέλεσμα ο χρήστης και τα 
εμπορεύματα να μην μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με την αιχμή του 
μαχαιριού. Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο ο απόλυτος βαθμός ασφαλείας 
από τραυματισμούς, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί το 
προϊόν εντός της συσκευασίας.

Πλήρως αυτόματη ανάκληση λεπίδας: Πολύ υψηλή ασφάλεια.

Τη στιγμή που η λεπίδα χάνει την επαφή με το υλικό που κόβει, αποτραβιέται 
απευθείας εντός της λαβής, ακόμα και αν ο χρήστης συνεχίζει να πιέζει το 
ρυθμιστικό της λεπίδας στη λαβή. Μειώνεται έτσι κάθε κίνδυνος τραυματισμού.

Αυτόματη ανάκληση λεπίδας: Υψηλή ασφάλεια.

Τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία κοπής και ο χρήστης σταματήσει να 
ασκεί πίεση στο ρυθμιστικό της λεπίδας στη λαβή, η λεπίδα θα αποτραβηχτεί 
απευθείας εντός της λαβής τη στιγμή που θα χάσει την επαφή με το υλικό που 
κόβει. Μειώνεται έτσι κάθε κίνδυνος τραυματισμού.
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