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 Το Ιστορικό Μας ... 

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1898, υπό την επωνυμία Ι.Γ.ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο 

εργαλείων χειρός και κοπτικών εργαλείων, ασχολούμενη για πολλά χρόνια με την κάλυψη βιομηχανικών 

αναγκών. 

Το 1986, καταξιωμένη πλέον στον χώρο του εμπορίου βιομηχανικών ειδών, η εταιρεία μετονομάζεται σε 

VULCANO, βελτιώνοντας την θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά, και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζοντας 

την μέχρι τότε παραδοσιακή υφή της. To 2007 η εταιρεία ανανεώνεται κάτω από την επωνυμία Γ.Αλεξανδρής 
& ΣΙΑ Ε.Ε. AIR INDUSTRIAL με σκοπό τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της στο χώρο των βιομηχανικών 
υλικών.   
Η αποτελεσματική διαχείριση, ο επαγγελματισμός του προσωπικού, η προϊστορία της επιχείρησης στον χώρο, 

συνδυασμένα με την συνεχή ανταλλαγή απόψεων με τους κυριότερους πελάτες μας, αποτέλεσαν τα 

σημαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας μας. Το αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων ήταν να γίνει η 

εταιρεία μας ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές στον χώρο των βιομηχανικών ειδών, 

εξυπηρετώντας και υποστηρίζοντας τους πελάτες μας, ακόμα και αυτούς που ανήκουν σε ευαίσθητους τομείς  

όπως η αεροπορική και η πολεμική βιομηχανία, τα διυλιστήρια, τα ναυπηγεία. 

Η Ταυτότητά Μας ... 

Η εταιρία μας, λειτουργεί από το 2007 υπό την επωνυμία Air Industrial, με αντικείμενο της, το εμπόριο και 
την αντιπροσώπευση βιομηχανικών ειδών. Σήμερα, στην κύρια δομή της η εταιρία αποτελείται από τέσσερις 

κλάδους: 

• Αντιπροσώπευση και διανομή εργαλείων χειρός, κοπτικών εργαλείων και γενικά βιομηχανικό

εξοπλισμό.

• Αντιπροσώπευση και διανομή ειδών χυτηρίου και χημικών αυτού.

• Αντιπροσώπευση και διανομή μηχανών και παρελκόμενων κοπής συγκόλλησης μετάλλων

• Ιδιαίτερες ζητήσεις των πλέον σημαντικών πελατών μας καθώς και Δημόσιους διαγωνισμούς

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 8 άτομα προσωπικό στην ιδιόκτητη έδρα μας στο κέντρο του Πειραιά με 

εκθεσιακούς, αποθηκευτικούς χώρους καθώς και χώρους εργασίας. Επίσης διατηρούμε καθαρά 

αποθηκευτικούς χώρους στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Παράλληλα έχουμε την υποστήριξη δύο γραφείων /

συνεργατών στις ΗΠΑ (ένα με έδρα την Νέα Υόρκη και ένα με έδρα το Σικάγο) καθώς και ενός γραφείου /

συνεργάτη στην Ιταλία. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τον φορέα BVQI κατά ΙSO 9002. 



Γενική Εποπτεία του Αντικειμένου μας... ... 

Το αντικείμενο εργασιών της Air Industrial, καλύπτει τους παρακάτω κλάδους...:  

ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΧΥΤΗΡΙΩΝ:  

• ΧΟΑΝΕΣ  & ΒΑΣΕΙΣ ΧΥΤΗΡΙΟΥ

• ΣΥΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

• ΕΙΔΗ ΧΥΤΟΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

• ΦΟΥΡΝΟΙ ΧΥΤΗΡΙΟΥ

κ.ά... 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:  

• ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

• ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΑ

• ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΘΕΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

κ.ά...  

ΚΟΠΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ:  

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ CNC

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ LASER

• ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

• ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

κ.ά... 



Προϊόντα Βιομηχανίας/Ναυτιλίας ... 

Το Βιομηχανικό τμήμα μας μπορεί να προμηθεύσει μια από τη 

μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων για την εξυπηρέτηση:  

• Εργαστηρίων / Μηχανουργείων παραγωγικής διαδικασίας

• Μηχανουργείων / Ελασματουργείων αεροσκαφών

• Ναυπηγείων

• Διυλιστηρίων

• Χυτηρίων

• Χημικών βιομηχανιών

• Εργαστηρίων ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών

• Συνεργείων αυτοκινήτων / μοτοσικλετών

• Μηχανουργείων μεταλλικών κατασκευών

Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα, να κάνει διάφορες μελέτες ή και 

προτάσεις όπως:  

• Πλήρη μελέτη (πρόταση-προσφορά) για προικώο υλικό

(inventory) πλοίων υπό κατασκευή.

• Πλήρη μελέτη (πρόταση-προσφορά) για παραγωγική

διαδικασία τοποθέτησης ένθετων σπειρωμάτων.

• Πρόταση για μερική ή ολοκληρωμένη λύση σε

μηχανουργείο μεταλλικών κατασκευών ή ελασματουργείο

αεροσκαφών.

• Πρόταση για τεχνοοικονομική βελτίωση της παραγωγικής

διαδικασίας (επεμβαίνοντας στις διαδικασίες κοπής ή στην

επιλογή των κοπτικών).

» Κοπτικά Εργαλεία  

» Ανυψωτικός Εξοπλισμός  

» Συστήματα Ένθετων 

Σπειρωμάτων  

» Εργαλεία Χειρός  

» Αεροεργαλεία  

» Αντισπινθηρικά & 

Αντιμαγνητικά Εργαλεία  

» Όργανα Μετρήσεως  

» Συστήματα Υψηλής Πίεσης  
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Εργαλεία Χειρός ... 

Το Τμήμα Εργαλείων Χειρός μπορεί να προμηθεύσει μια 

μεγάλη γκάμα προϊόντων για την εξυπηρέτηση:  

• Εργαστηρίων / Μηχανουργείων παραγωγικής

διαδικασίας

• Συνεργείων αυτοκινήτων / μοτοσικλετών

• Μηχανουργείων μεταλλικών κατασκευών

Το μεγάλο πρόγραμμα του καταλόγου SAM το οποίο και 

αυξάνεται κάθε χρόνο με την προσθήκη και νέων ειδών, σας 

δίνει την δυνατότητα να καλύψετε ένα μεγάλο μέρος των 

αναγκών σας, κάνοντας τις αγορές σας, από ένα και μόνον 

εργοστάσιο. Τα εργαλεία SAM έχουν 100% την εγγύηση του 

εργοστασίου.  

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:  

Τακτοποίηση χώρου εργασίας (διάτρητα πανώ –

εργαλειοφορείς – εργαλειοθήκες – βαλίτσες)

Κλειδιά

Καστάνιες – καρυδάκια

Κατσαβίδια – κλειδιά allen – μύτες βιδώματος

Εργαλεία TORX

Πένσες – τανάλιες - τσιμπίδες

Μέτρηση – χάραζη

Πριόνισμα – κοπή – τρύπημα

Σφυριά – εργαλεία χτυπήματος

Επεξεργασία σωλήνων – πριτσίνωμα – συντήρηση

Ελεγχόμενο σφίξιμο (torque control)

Μετρολογία – έλεγχος ποιότητας

Εξωλκείς

Εργαλεία ηλεκτρικά και αέρος

Ηλεκτρονική και μικρομηχανική

Ηλεκτρολογία και μονωμένα εργαλεία

Αναλώσιμα υλικά (( hose clips – rivets – terminal

lugs)
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Όργανα Μετρήσεως ... 

Όργανα μέτρησης –χάραξης EUROPE / ΙΤΑΛΙΑΣ * BOCCHI / 

ΙΤΑΛΙΑΣ * SAM / ΓΑΛΛΙΑΣ * JAMA/ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Παχύμετρα

• Μικρόμετρα

• Βαθύμετρα

• Αλφάδια

• Ρίγες

• Μετροταινίες

• Κουμπάσα

• Διαβήτες

• Γράμματα

• Αριθμοί κλπ

Κοπτικά Εργαλεία ... 

Είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε μια μεγάλη γκάμα 

κοπτικών εργαλείων όπως:  

• Κονδύλια φρέζας (φινιρίσματος-ξεχονδρίσματος-

ταϋ) ποιότητας Μ35 (5% Co) - M42 (8%Co) –

σκληρομέταλλο (carbide).

CM SRL / ΙΤΑΛΙΑΣ * ASTRA / ΓΑΛΛΙΑΣ * FANO / 

ΓΑΛΛΙΑΣ * 

DUECI / ΙΤΑΛΙΑΣ * M&V / ITAΛΙΑΣ 

• Τρυπάνια ίσια –κωνικά καθώς και πλήρη σετ αυτών

ποιότητας HSS – M35 (5%Co) –M42 (8%Co)-

σκληρομέταλλο (carbide) –συγκολλητό

σκληρομέταλλο

ASTRA / ΓΑΛΛΙΑΣ * FANO / ΓΑΛΛΙΑΣ * DUECI / 

ΙΤΑΛΙΑΣ * JAMA / ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Κολαούζα (σετ χειρός-μηχανής)καθώς και πλήρη

σετ αυτών

» Κοπτικά Τόρνου  

» Κοπτικά Φρέζας  

» Βελτιωτικά Κοπής 
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LAMINA 

ΖΕΝΙΤ

• Φιλιέρες (χειρός – μηχανής)

Ποιότητας HSS / HSSE / HSSE-V / M42 (8%Co) /

σκληρομέταλλο (carbide)

ASTRA / ΓΑΛΛΙΑΣ * UFS / ΙΤΑΛΙΑΣ * JANIN / 

ΓΑΛΛΙΑΣ * JAMA / ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Δίσκοι τρίκοποι φρέζας – Δίσκοι ακτίνας (ραδίου) –

Γραναζοκόπτες – Δίσκοι κοπής μετάλλων. Ποιότητος

HSSDMO5 – M35(5%Co) – M42 (8%Co)-

Σκληρομετάλλου (Carbide)

CM SRL / ΙΤΑΛΙΑΣ * ASTRA / ΓΑΛΛΙΑΣ * M&V / 

ΙΤΑΛΙΑΣ 

• Κοπτικά πλακίδια τόρνου – φρέζας, πλακίδια για

λούκια, τρυπάνια και κονδύλια με εναλλασσόμενα

πλακίδια, φρεζοκεφαλές.

Ποιότητα πλακιδίων: Καρβίδιο ή κεραμικό

ZENIT/ ΙΤΑΛΙΑΣ * LAMINA/ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

• Κώνοι προσαρμογής φρέζας όλων των ειδών

(MAS-403BT, ISO, DIN 2080, DIN 69871)

• Πόντες, κολαουζιέρες, τσιμπίδια

NUOVA CM/ΙΤΑΛΙΑΣ 

• Ατσαλάκια τόρνου ποιότητας M42 (8%Co)

• Κεντραδόροι ποιότητας HSS

JAMA / ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Κονδύλια παντογράφου (απλά και με σχίσιμο)

• Μπάρες εξ’ολοκλήρου σκληρομέταλλο (carbide)

DUECI / ΙΤΑΛΙΑΣ 

• Φρέζες όλων των μορφών

• Τρυπάνια πονταδόρου

• Γρεζοκαθαριστές

• Πριονοκορδέλες(κολλημένες σε ανάλογες

διαστάσεις και σε ρόλο)

• Πριονόλαμες χειρός και μηχανής

http://www.cm-srl.it/
http://www.zenitools.it/


  FAIRCHILD GROUP

Συστήματα 

επισκευής/κατασκευής 

σπειρωμάτων ... 

Τα ΚΙΤ επισκευής σπειρωμάτων της RECOIL 

περιλαμβάνουν ένα σπειροτόμο (κολαούζο) ποιότητος 

HSS, εργαλείο προσαρμογής, ανοξείδωτα ένθετα 

ακριβείας και οδηγίες, σε ένα ισχυρό 

επαναχρησιμοποιήσιμο περίβλημα. H RECOIL έχει μια 

πλήρη γκάμα από κιτ επισκευής επίλυσης 

προβλημάτων, διαθέσιμα σε σχήματα απλών ή 

πολλαπλών μεγεθών. 

Ένθετα 

Τα ανοξείδωτα ένθετα της RECOIL κατασκευάζονται 

σε μία πλήρη γκάμα από μορφές σπειρωμάτων και 

μήκη, είναι διαθέσιμα σε βολικά πακέτα 

αντικατάστασης ή χύμα. 

Εργαλεία 

Τα εργαλεία προσαρμογής των κιτ επισκευών της 

RECOIL τα χαρακτηρίζει η απλότητα για γενική χρήση 

συντήρησης. Επίσης προσφέρεται μία ευρεία γκάμα 

από ημιαυτόματα, ηλεκτρικά και πνευματικά εργαλεία 

προσαρμογής, σπειροτόμοι HSS και πλήρη συστήματα 

προσαρμογής για παραγωγικές εφαρμογές. 

Τα ένθετα της RECOIL είναι μία γρήγορη και εύκολη 

μέθοδος για την επισκευή κατεστραμμένων 

σπειρωμάτων ή την δημιουργία δυνατότερων 

πρωτότυπων σπειρωμάτων σε κράματα και σύνθετα 

υλικά στην κατασκευή πρωτότυπου εξοπλισμού. 

• Δημιουργεί δυνατότερα σπειρώματα στα

περισσότερα υλικά.

• Κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό

ανοξείδωτο ατσάλι.

• Απλουστεύει την εναλλαγή από ίντσες σε

μετρικό και αντίστροφα.

• Εναλλακτικά με άλλες μάρκες ένθετα και

εργαλεία.

• Μειώνει την φθορά του σπειρώματος.

• Ευρεία ανοχή Θερμοκρασίας.

Αυτή η ευελιξία καθιστά τα ένθετα της RECOIL 

κατάλληλα για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών.. 
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Ανυψωτικός Εξοπλισμός ... 

Παρακαλώ επιλέξτε από τις διαθέσιμες κατηγορίες ανυψωτικών που 

εμφανίζονται στα δεξιά σας… » Παλάγκα Χειρός  

» Παλάγκα Ηλεκτρικά  

» Φορεία Παλάγκων  

» Κρικοπάλαγκα  

» Υλικά 

Ανύψωσης/Συγκράτησης  

» Κιθάρες  

» Αρπάγες για Λαμαρίνες  

» Συστήματα 

Δυναμομέτρησης  

» Περονοφόρα Ανυψωτικά  

» Συστήματα Μετακίνησης 

Βαρέων Φορτίων  

» Υδραυλικός Εξοπλισμός  

» Βίντσια  

» Παλάγκα Αέρος  
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Αντισπινθηρικά και Αντιμαγνητικά 

Εργαλεία ... 

Τα εργαλεία ασφαλείας "Μ.Ζ.W." ανταποκρίνονται στις μοντέρνες 

ανάγκες και επιτρέπουν τη χρήση τους, με μεγάλη ασφάλεια σε 

περιβάλλον όπου είναι αναγκαίες αντισπινθηρικές, αντιμαγνητικές και 

αντιδιαβρωτικές προφυλάξεις. Ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας που 

υπάρχουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, αέρια κλπ. όπως σε διυλιστήρια 

πετρελαίου, ελαιουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες οινοπνεύματος, 

χημικές βιομηχανίες εργοστάσια και αποθήκες πυρομαχικών, εργοστάσια 

κατασκευής χρωμάτων, ορυχεία, φρεάτια και δίκτυα αποχετεύσεως, 

εργοστάσια και σταθμούς υγραερίου, δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα 

πλοία. 

Τα εργαλεία ασφαλείας με αιχμηρά άκρα, όπως κατσαβίδια, κοπίδια κλπ, 

είναι κατασκευασμένα από Βηρύλλιο και ειδικά κράματα χαλκού και 

ανταποκρίνονται επακριβώς στα ζητούμενα χαρακτηριστικά των 

διαφόρων χρήσεων. Eίναι αντιδιαβρωτικά, ανοξείδωτα και αντέχουν σε 

οξέα, αλκαλικά, θαλασσινό νερό κ.λ.π. Τέλος, είναι εγγυημένα και 

ασφαλείας.  

Τα εργαλεία ασφαλείας "M.Z.W." είναι κατάλληλα για χρήση σε :  

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ

ΟΡΥΧΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΜΑΛΤΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (αέρια μεθανίου)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Ή

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

http://www.metalminotti.it/
javascript:popup('gallery/minotti_tools.jpg')


Τμήμα Υλικών Χυτηρίων 

... 

Το Τμήμα Υλικών Χυτηρίων της εταιρίας 

μας σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του 

εξωτερικού όπως η MORGANITE 

CRUCIBLE Ltd, μπορεί να παράσχει 

κάθετες λύσεις από πλευράς χυτηριακού 

εξοπλισμού.  

Στους πελάτες μας στο χυτηριακό τομέα, 

περιλαμβάνονται ήδη ονόματα όπως 

ΒΙΟΡΑΛ ΑΕ, ALUMIL/MILEX, 

ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

[ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ] κ.ά. 

» Χοάνες & Βάσεις 

χυτηρίου  

» Συλιπάσματα  

» Είδη Χυτοπιεστηρίου  

» Φούρνοι χυτηρίου  

» Εργαλεία χυτηρίου  

Αεροεργαλεία ... 

Αεροεργαλεία γενικής χρήσεως από τους οίκους CP/GEORGE RENAULT * DESOUTTER* 

COOPER/DOTCO * USATCO

• Αεροτροχοί (γωνιακοί-ευθείς-κάθετοι)

• Αεροδράπανα (ισια-πιστολέ-γωνιακά)

• Αερόκλειδα

• Αεροκατσάβιδα

• Αερογράφοι

• Αεροκόπιδα

• Αεροματσάκωνα

• Αερολειαντήρες

• Αερόσεγες

• Αεροπρίονα

• Αεροψάλιδα

http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=30&parentID=6&lang=gr
http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=30&parentID=6&lang=gr
http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=31&parentID=6&lang=gr
http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=32&parentID=6&lang=gr
http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=33&parentID=6&lang=gr
http://www.vulcano.com.gr/?sectionID=2&pageID=34&parentID=6&lang=gr
http://www.usatco.com/


Αποκλειστική αντιπροσώπευση των οίκων ... 

ASTRA GROUP/ Γαλλία  
o OUTILLAGE ASTRA-ETS CHABARDES:

Εργαλεία διάτρησης – γλύφανσης – κοπής φρέζας – σπειρωτόμησης (Τρυπάνια – Αλεζουάρ – 
Κονδύλια – Κολαουζα) από ταχυχάλυβα HSS, κραμάτων κοβαλτίου και με όλες τις επικαλύψεις 
(Κλασσικής και Ειδικής σχεδίασης).  

o FANOCARB: Εργαλεία διάτρησης – γλύφανσης – κοπής φρέζας – σπειρωτόμησης (Τρυπάνια –
Αλεξουάρ – Κονδύλια – Κολαούζα). Εργαλεία κοπής τόρνου από σκληρομέταλλο (καρβίδιο) και 
συγκολλητό σκληρομέταλλο, (Κλασσικής και Ειδικής σχεδίασης). 

COOPER POWER TOOLS DIVISION / ΑΜΕΡΙΚΗ:  
o RECOULES S.A / ΓΑΛΛΙΑ # F 3855: Εργαλεία και εξαρτήματα ειδικής κατασκευής για

ελασματουργούς αεροσκαφών, ειδικά εργαλεία διάτρησης – γλύφανσης – κοπής φρέζας, για 
την αεροπορική κατασκευαστική βιομηχανία. Εργαλεία αέρος ειδικής σχεδίασης.  

o DOTCO: Εργαλεία αέρος βιομηχανικής χρήσης.
o CLECO: Εργαλεία αέρος ειδικών και βιομηχανικών χρήσεων.
o DOLER: Μοτέρ εργαλείων αέρος και εργαλεία αέρος ειδικών χρήσεων.
o QUACKENBUSH: Εργαλεία ειδικών χρήσεων αυτοτροφοδοτούμενα και ελεγχόμενης

προώσεως.
CPD INTERNATIONAL 

o CHICAGO PNEUMATIC / ΑΜΕΡΙΚΗ #11976: Αερόκλειδα – αεροπριτσιναδόροι –
αερόσφυρες κ.λ.π.  

o GEORGE RENAULT / ΓΑΛΛΙΑ: Αεροτροχοί – αερολειαντήρες – κ.λ.π
o DESOUTTER: Αεροδράπανα – αεροκατσάβιδα κ.λ.π

OSBORN BRUSHES INTERNATIONAL GmbH / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
- Συρματόβουρτσες χειρός και περιστροφικές (Ανοξείδωτες – ατσάλινες – ορειχάλκινες κλπ). 
- Τροχοί λειάνσεως – κοπής. 
YALE Industrial Products GmbH, Γερμανία:  
Ανυψωτικός εξοπλισμός.  
Υδραυλικός εξοπλισμός.  
Ιμάντες ανύψωσης και συγκράτησης φορτίων – Αρπάγες.  
Συστήματα δυναμομέτρησης και ζύγισης.  
Περονοφόρα – Ανυψωτικά Πεζού χειριστή.  
Συστήματα μεταφοράς βαρέων φορτίων  
LAMINA TECHNOLOGIES, Ελβετία: 
Κοπτικά Πλακίδια τόρνου & φρέζας. Πρωτοποριακά, μιας επικαλύψεως για όλα τα κράματα. 
METALLURGICA MINOTTI, Ιταλία: 
Εργαλεία χειρός αντισπινθηρικά – αντιμαγνητικά με πιστοποιητικά 
FAIRCHILD GROUP GLOBAL  (FAIRCHILD INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE DIVISION):  

o RECOIL    Αυστραλία: 
Εργαλεία και αναλώσιμα επισκευής – κατασκευής σπειρωμάτων (Ένθετα ελατήρια τύπου HELI-
COIL).  

o CAMLOC GmbH   Γερμανία:
Εργαλεία και αναλώσιμα στήριξης – μονταρίσματος, Μούφες.  

o SNEP   Γαλλία 
Παξιμάδια ασφαλείας  

o TECHNICO   Γαλλία 
Yλικά στήριξης, ανταλλακτικά, εξαρτήματα κατόπιν σχεδίασης  

o SIMMONDS   Γαλλία 
Υλικά στήριξης και ανταλλακτικά ψυχρής χύτευσης κατόπιν σχεδίασης 
SAM OUTILLAGE, Γαλλία: 
Εργαλεία χειρός (Γενικής χρήσης-κλασσικής και ειδικής σχεδίασης) #F0696 
C.M. S.r.l., Ιταλία: 
Εργαλεία κοπής φρέζας – module από ταχυχάλυβα, κραμάτων κοβαλτίου, καθώς και όλες τις 
επικαλύψεις. 
NUOVA. S.r.l., Ιταλία: 
Κώνοι εργαλειομηχανών (DIN – ISO – BT). Τσιμπίδια (κόλετς) συγκράτησης. Κολαουζιέρες. 
ZENIT, Ιταλία: 
Εργαλεία κοπής τόρνου – φρέζας με εναλλασσόμενα πλακίδια σκληρομέταλλου (καρβιδίου).  
Εργαλεία διάτρησης με εναλλασσόμενα πλακίδια σκληρομέταλλου (καρβιδίου). 

http://www.yale.de/
http://www.lamina-tech.ch/
http://www.metalminotti.it/
http://www.fairchildfasteners.com/
http://www.samnet.biz/
http://www.cm-srl.it/
http://www.zenitools.it/


ALCOA BUSINESS GROUP, Η.Π.Α.:  
o HUCK S.A.

Yδραυλικές μονάδες, εργαλεία χειρός για εγκατάσταση καρφιών MAX, LOCK BOLT, BLIND
BOLT, NAS, κ.λ.π.

o DEUSTCH FASTENERS:
Υλικά στήριξης (καρφιά) όλων των τύπων αεροσκαφών.
JANIN TAPS & DIES, Γαλλία:
Εργαλεία σπειρωτόμησης (Κολαούζα – φιλιέρες – φιλιέρες ΜΒΟ μηχανής) από ταχυχάλυβα ΗSS,
κραμάτων κοβαλτίου, από σκληρομέταλλο (καρβίδιο) και όλων των επικαλύψεων. Εργαλεία
ελέγχου σπειρωμάτων (GO-NO GO) τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά διακρίβωσης.

J.D.NEUHAUS Gmbh, Γερμανία: Παλάγκα αέρος – Crane Kits – αερόβιντζα. 
ΑRGUS FLUIDTECHNIK GmbH, Γερμανία:  
Σωλήνες υψηλής πίεσης και εξαρτήματα  
αυτών  
USATCO, Η.Π.Α:  
Εργαλεία διάτρησης – κοπής, μηχανήματα για ελασματουργούς  
αεροσκαφών 
ACCU-LUBE MΑNUFACTURING GmbH, Γερμανία: 
Συσκευές και λιπαντικά υγρά (αμιγή έλαια) – αναλώσιμα κατάλληλα για την ψύξη των κοπτικών 
εργαλείων.  
MORGANITE CRUCIBLE LTD, Αγγλία:  
Χυτηριακό υλικό-χωνιά, κεραμικά – γραφιτένια κομμάτια, καλούπια, μήτρες κλπ.  
CARL NOLTE GmbH, Γερμανία: 
 Χυτηριακό υλικό-χωνιά 
TRIBOCHEM, Γερμανία:  
Λιπαντικά εμβόλων χυτόπρεσσας, αποκολλητικά καλουπιών μη  
σιδηρούχων μετάλλων, γραφιτέλαια ελαϊκής και υδατοδιαλυτής βάσης.  
OMNIA PRESSE, Ιταλία: 
Βιριλιούχα σφυριά εμβόλων –μονάδες ψύξης-εξαρτήματα για  
χυτόπρεσσες υψηλής πιέσεως.  
BRESCIA PRESSE, Ιταλία:  
Ανακατασκευή χυτόπρεσσων υψηλής πιέσεως –trimming  
U.F.S SRL / ΙΤΑΛΙΑ: Εργαλεία σπειρωτόμησης (κολαούζα – φιλιέρες) από ταχυχάλυβα HSS, κραμάτων 
κοβαλτίου και όλων των επικαλύψεων. 
UFP SRL / ΙΤΑΛΙΑ: Εργαλεία κοπής φρέζας – διάτρησης κατόπιν ειδικής σχεδίασης. 
EUROPE MEASURING TOOLS SRL / ΙΤΑΛΙΑ: Εργαλεία μέτρησης, χάραξης. Ιταλικής κατασκευής. 
HAGEN UND BEHR GmbH / ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  
Φρεζάκια, βηματικά-πολυβάθμιδα τρυπάνια, τρυπάνια πονταδόρου από ταχυχάλυβα HSS, κραμάτων 
κοβαλτίου από σκληρομέταλλο (καρβίδιο) και όλων των επικαλύψεων.  
MALVESTITI & VECCHI /ΙΤΑΛΙΑ: Εργαλεία κοπής φρέζας, διάτρησης, γλύφανσης για καλούπια – 
μοντέλα ειδικού ραδίου από σκληρομέταλλο (καρβίδιο) και όλων των επικαλύψεων.  
DUECI SRL /ΙΤΑΛΙΑ: Εργαλεία κοπής φρέζας, διάτρησης, γλύφανσης, περιστροφικές λίμες από 
σκληρομέταλλο (καρβίδιο) και όλες τις επικαλύψεις.  
SPEICH S.r.l. / IΤΑΛΙΑ: Υαλοκαθαριστήρες απλοί τύπου εκκρεμούς και περιστροφικοί.  
NEW YORK TWIST DRILL / ΑΜΕΡΙΚΗ: Τρυπάνια-κολαούζα-κονδύλια-αλεζουάρ κοβαλτίου HSS 
#03882 
SPD / ITAΛΙΑ: Παρελκόμενα για μήτρες για υψηλής πιέσεως χυτόπρεσσες  
KAPYROK / ΓΑΛΛΙΑ: Προϊόντα από Ζr-Κώνοι μονωτικοί –χωνιά –δοχεία μεταφοράς  
JAMA WERKZEUGE Gmbh/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Τρυπάνια-κολαούζα-φωλιές κωνικές δραπάνων-φιλιέρες-
μανέλες κλπ 
SNAP-ON ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Εργαλεία χειρός. 

http://www.accu-lube.com/


Εισαγωγή & Διανομή ... 

• BOCCHI S.N.C. / ΙΤΑΛΙΑ: Όργανα μέτρησης (μικρόμετρα-

παχύμετρα-αλφάδια)

• GEDORE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εργαλεία χειρός-γενικής χρήσης,

κλασσικής και ειδικής σχεδίασης #D5513

• HOUSTON CUTTING TOOLS / ΑΜΕΡΙΚΗ: Τρυπάνια-

κολαούζα-αλεζουάρ- κονδύλια καρβιδίου και κοβαλτίου HSS-

κλασσικής και ειδικής σχεδίασης

• WESPA METALLSAGENFABRIK / ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

Πριονοκορδέλες Μ42 (κοβαλτίου) κολλημένες, από το

εργοστάσιο, στις διαστάσεις του πελάτη. Πριονοκορδέλες σε

ρόλους των 30 μέτρων. Πριονόλαμες μηχανής HSS και χειρός.

• EDEROL / ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Φίλτρα για ρεκτιφιέ

• ICO S.r.l. / ITAΛΙΑ: Μηχανήματα σφυροκοπανισμού-

ματσακονισμού

• ALUMINIUM MARTIGNY /ΓΑΛΛΙΑ: Συλλιπάσματα για

καθαρισμό και βελτίωση ποιότητας μη σιδηρούχων μετάλλων,

βαφές καλουπιών για μηχανές βαρύτητας, φίλτρα καθαρισμού

αλουμινίου

• VEDANI Snc./ΙΤΑΛΙΑ: Συλλιπάσματα για καθαρισμό και

βελτίωση ποιότητας μη σιδηρούχων μετάλλων, βαφές

καλουπιών για μηχανές βαρύτητας, φίλτρα καθαρισμού

αλουμινίου και άλλα εξειδικευμένα για μη σιδηρούχα προϊόντα

χυτηρίου.

• COLTRACO LTD / ΑΓΓΛΙΑ: Μετρητές πάχους χρώματος,

πάχους ελάσματος, σκληρόμετρα, μετρητές στάθμης ρευστών,

φορητά gas monitors

• DANIELS MFG CORP. / ΑΜΕΡΙΚΗ: Εργαλεία απογυμνώσεως

καλωδίων-φίσες- ειδικά εργαλεία συναρμολόγησης ακροδεκτών

standard και στρατιωτικών προδιαγραφών #11851

• ATI INDUSTRIES / ΑΜΕΡΙΚΗ: Ειδικής κατασκευής κοπτικά

εργαλεία-εργαλεία υποστήριξης για την αεροπορική βιομηχανία

#00784

• ΑPEX / ΑΜΕΡΙΚΗ: Καρυδάκια-μύτες #03705

• CARLTSO Aps / ΔΑΝΙΑ: Αντισπινθηρικά-αντιμαγνητικά

εργαλεία

• WWG /ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  Πριονοκορδέλες και πριονόλαμες

• GREENLEAF /AMΕΡΙΚΗ: Πλακίδια τόρνου –φρέζας σχισίματος

(καρβιδίου-κεραμικά)

• STAHLWERK STAHLSCHMIDT GmbH (HEROS –KUNZ):

Συστήματα ψύξης και βιριλιούχα σφυριά εμβόλων για

χυτόπρεσες υψηλής πιέσεως

• ELCON GmbH / ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μηχανήματα διάτρησης –

σπειρωτόμησης πάγκου, πολύστροφα με λογισμικό και λίπανση.



• CENTRELINE / ΑΓΓΛΙΑ: Κεφαλές εργαλειομηχανών

πολλαπλής διάτρησης και σπειρωτόμησης, πολλαπλασιαστές

στροφών.

• COGSTILL-NUMEATON / ΑΓΓΛΙΑ: Κεφαλές Recessing,

αλεζουάρ υψηλής ακρίβειας, εργαλεία για Fine boring και Roller

burnishing.

• URYU: Αεροεργαλεία βιομηχανικής χρήσης.

• MANNESMANN DEMAG: Αεροεργαλεία βιομηχανικής χρήσης.

• MIGATRONIC / ΔΑΝΙΑ: Αεροεργαλεία Μηχανές συγκόλλησης

MIG / MAG, TIG, STICK, INVERTERS. Αναλώσιμα συγκόλλησης.

Επίσης βρισκόμαστε σε επαφή με ένα πλήθος άλλων κατασκευαστών 

ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε κατά τον ευνοϊκότερο 

τρόπο κάθε ζήτηση άλλων συναφών προϊόντων κάτω από National Stock 

Number ή Military Specification, DIN, ISO και άλλων διεθνών 

προδιαγραφών (ποιότητας, ασφάλειας, αντιεκρηκτικότητας κ.λ.π.). 



ΠΛΑΚΙΔΙΑ  HORN  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  GUHRING  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 





Σημαντικοί Πελάτες ανά κλάδο ... 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Α.Ε (Ε.Α.Β.)

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ)

• ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Γ.Ε.Τ.

ΗΡΑΚΛΗΣ)

• KONTI STEEL HELLAS S.A.

• DOMUS A.E.B.E

• ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ)

• ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

• ΝΕΩΡΙΟ ΝΕΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/Δ.Ε.Κ.Ο. ΧΥΤΗΡΙΑ 

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

(Δ.ΕΠ.Α.)

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

(Δ.Ε.Η.)

• ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Ε.)

• ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

• ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

• XYTHΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

• ALUMIL-MILEX

• ΚΑΖΗΣ  Ε.Ν. Α.Β.Ε.Ε.

• ΠΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

• LASTROS ΑΕΒΕ Α.Ε.

• PANEL PRESS A.B.E.E

• ALUMINCO A.E

• ΕΡΓΩΝ Α.Ε

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

• SERVICE STEEL Α.Ε.

• ΡΟΚΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε.

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Ε (ΜΕΤΚΑ)

• ΕΜΕΚ Α.Ε

• INTRAMET A.E

• ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

• ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

• ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ/ΒΙΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

• IΝΤΡΑΚΟΜ AE

• THALIS AIΣΘΗΤΗΡΕΣ

• ΤΕΜΜΑ Α.Ε.

• CERAMETAL

• ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

• OLYMPIC TOOL HELLAS

• ΑΦΟΙ ΑΞΑΚΑΛΗ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.)

• ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε

• ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.

• MOTOR OIL
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