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περιοδική έκδοση της εταιρίας

Για εµάς, κάθε µηχανή
είναι µία ολόκληρη ιστορία

Π

Mήνυμα από τον Δημήτρη Παρετζόγλου

Αγαπητοί φίλοι,

ρόσφατα άκουσα την έκφραση «είσαστε εµπορική εταιρία» και αµέσως συνοφρυώθηκα. Έκατσα και σκέφτηκα ότι κανένα από τα µηχανήµατα που εγκαθιστούµε δεν είναι
ίδιο µε κάποιο άλλο. Κάθε µονάδα έχει κάτι διαφορετικό, προκειµένου να ταιριάζει στις εξειδικευµένες ανάγκες του αγοραστή του. Η τελική σύνθεση κάθε µηχανής είναι
αποτέλεσµα πολλής σκέψης, συζήτησης και πολλών δοκιµών. Από τη στιγµή που παραδίδουµε ένα µηχάνηµα, οι τεχνικοί µας πέφτουν στην κυριολεξία «από πάνω», προκειµένου να «πατήσει» σωστά στην τελική του θέση. Από τη στιγµή που το βάζουµε σε λειτουργία, ελέγχουµε την παραµικρή λεπτοµέρεια για να σιγουρευτούµε πως όλα
είναι υπό έλεγχο. Αµέσως µετά, παίρνουµε τους χειριστές/προγραµµατιστές του συγκεκριµένου µηχανήµατος και ακολουθώντας ένα λεπτοµερέστατο φύλλο προόδου, σιγουρευόµαστε πως οι εκπαιδευόµενοι χειριστές είναι σε θέση να προγραµµατίσουν τη µηχανή µε απόλυτη ασφάλεια από κάθε πλευρά. Πολύ συχνά, µετά την εκπαίδευση,
έχουµε προβλέψει την προετοιµασία της µηχανής για την παραγωγή ενός ειδικού εξαρτήµατος που χρειάζεται ο πελάτης µας. Στη συνέχεια, ξεκινάει η περίοδος της εγγύησης, κατά την οποία
αποκαθιστούµε οτιδήποτε προκύψει. Από τη στιγµή που λήγει η εγγύηση κάποιας µηχανής και για όλη τη διάρκεια ζωής της, είναι πιθανό να χρειαστεί ένα λογισµικό για µια συγκεκριµένη
εφαρµογή ή κάποια αναβάθµιση σε ένα υποσύστηµά της, πάντα µε σκοπό να παραµείνει σύγχρονη και αποτελεσµατική. Για εµάς, κάθε µηχανή είναι µία ολόκληρη ιστορία.
Γνωρίζουµε, κάθε στιγµή, τί έχει συµβεί βάσει του ιστορικού της. Αποτελεί ένα κοµµάτι της ιστορίας µας και µόνο έτσι τη βλέπουµε. Σήµερα, η ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ παρακολουθεί στενά τις 800
µηχανές που έχει εγκαταστήσει στην Ελλάδα από το 1989 που ξεκίνησε τις εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση. Σε εβδοµαδιαία βάση, κρατάµε µια στατιστική µε τον αριθµό των σταµατηµένων µηχανών που έχουµε στο πεδίο, καθώς και τον αριθµό των αναγγελιών βλάβης και πόσες από αυτές αποκαταστάθηκαν. Μέσα από την εξέλιξή µας στα χρόνια, έχουµε καταφέρει
να µην ξεπερνάµε τον αριθµό της µίας ή των δύο σταµατηµένων µηχανών κάθε εβδοµάδα (ποσοστό 0,25%). Η αποκατάστασή τους ολοκληρώνεται σε µία, το πολύ δύο ηµέρες και, µόνο σε
σπάνιες περιπτώσεις, όσες µηχανές απαιτούν ειδικά ανταλλακτικά µπορεί να χρειαστούν λίγες παραπάνω µέρες. Για να γίνουν εφικτά τα παραπάνω διατηρούµε µια οµάδα τεχνικών που αποτελείται από 10 άτοµα ειδικευµένα στο να κρατούν τις 800 µηχανές µας σε καλή λειτουργία ανά πάσα στιγµή. Τα µηχανήµατα που εγκαθιστούµε κρατούν πάντα ένα κοµµάτι της σκέψης µας.
Αγαπάµε πολύ τη δουλειά µας. Αυτός είναι ο λόγος που ονοµαζόµαστε «Τεχνική και Εµπορική Εταιρία»!

Ανάπτυξη - Επενδύσεις - Ανταγωνιστικότητα

σελίδες
Μια έκδοση της Εταιρίας ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Πάρου 21 & Ψυχάρη, 144 52 Μεταμόρφωση
t 210 28.49.380 f 210 28.49.198 e info@paretzoglou.gr
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Φίλοι αναγνώστες,
Είµαι σίγουρος ότι δεν περνάει µέρα που να µην ακούσετε από τα ΜΜΕ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Στην πράξη όµως, πόση αξία έχουν για καθένα από εσάς;
Και τελικά έχουν την ίδια αξία, είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή την Περιφέρεια; Φαίνεται πως όχι. Και όπως τα βλέπω τα πράγµατα, σύντοµα δεν θα υπάρχουν εταιρίες - βιοτεχνίες µηχανουργεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, µε τη µορφή που γνωρίζουµε σήµερα. Όταν ένα στρέµµα γης κάπου κοντά στην Αθήνα κοστίζει περίπου €250.000 και δεν βρίσκεις κιόλας, ενώ
κάπου κοντά στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε στην Περιφέρεια, δεν ξεπερνάει τις €60-65.000, τότε εύκολα µπορούµε να συµπεράνουµε, πού και πώς συµφέρει να επενδύσει κανείς. Αν συνυπολογίσω και τις εξαιρετικά ταχύτερες διαδικασίες στην Περιφέρεια, σε επενδυτικά προγράµµατα, άδειες για κτίρια, άδειες εγκατάστασης, αρχαιολογική υπηρεσία, ∆ΕΗ, κ.ά., τότε πλέον δεν
υπάρχει αµφιβολία. Αυτή την περίοδο, γίνεται µεγάλη προσπάθεια προβολής των επενδυτικών ευκαιριών από τα υπόλοιπα του Γ΄ ΚΠΣ και του επερχόµενου ΕΣΠΑ (∆΄ ΚΠΣ). Πραγµατικά, αξίζει
να µελετήσει κανείς, µε ποιο τρόπο και εκµεταλλευόµενος τα νέα προγράµµατα επιχορηγήσεων, µπορεί να αναπτυχθεί, να
γίνει ανταγωνιστικότερος, να εξασφαλίσει καλύτερη επιβίωση για την επιχείρηση και τον ίδιο, τα επόµενα χρόνια. Φαίνεται ότι
οι εταιρίες που επενδύουν στην Περιφέρεια καθίστανται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ των εταιριών στην Αθήνα ή και
τη Θεσσαλονίκη. Όλα γίνονται µε οικονοµικότερο τρόπο γι’ αυτές, γρηγορότερα και πιθανώς µε πιο συµφέροντες όρους. Η
προσπάθεια όµως για αποκεντρωµένη ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη µέριµνας για το ανθρώπινο δυναµικό
τους, καθώς και όσον αφορά στην ανεύρεση Νέων εξειδικευµένων ή εκπαιδεύσιµων εργαζόµενων, τη µετοίκισή τους σε
επαρχιακές πόλεις, την µετεκπαίδευσή τους, κ.ά. Σε κάθε περίπτωση όµως, εµείς θα είµαστε δίπλα σας στις προσπάθειές
σας, οπουδήποτε κι αν αποφασίσετε να επενδύσετε, έτοιµοι πάντα να παλέψουµε µαζί για να εξασφαλίσουµε τις καλύτερες
επενδυτικές επιλογές µε τους καλύτερους οικονοµικούς και όχι µόνο, όρους.
Τάκης Μποζίκης, ∆ιευθυντής Πωλήσεων
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σελίδες / νέες συνεργασίες

Η ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ενώνει
τις δυνάµεις της µε την Ισπανική ΟΝΑ
Η Ισπανική εταιρία ΟΝΑ έρχεται στην Ελλάδα µε την υπογραφή
και την εγγύηση της Εταιρίας ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ.
Η ΟΝΑ έφτιαξε την πρώτη ηλεκτροδιάβρωση βύθισης ηλεκτροδίου το 1952 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες του τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή µεγάλων µηχανηµάτων ηλεκτροδιάβρωσης µε σύρµα
ή βύθιση ηλεκτροδίου.
Οι ηλεκτροδιαβρώσεις ΟΝΑ διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και για την εξαιρετική σχέση
κόστους - απόδοσης. Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ισπανία.
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των µηχανών της ΟΝΑ είναι η µεγάλη γκάµα που
καλύπτει τις ανάγκες κατεργασιών σε προσιτές τιµές.
Μερικά πολύ βασικά στοιχεία στα οποία µπορεί να βασιστεί κάποιος σχετικά µε την ΟΝΑ είναι:

// Όσο γρήγορα κι αν κόβει οποιοσδήποτε κατασκευαστής σε µια ηλεκτροδιάβρωση, η
ΟΝΑ µπορεί να κόψει γρηγορότερα.
// Όσο µεγάλη διάβρωση και αν χρειάζεστε (σύρµα ή βύθιση), η ΟΝΑ µπορεί να σας την
προσφέρει.
// Είναι ο µοναδικός κατασκευαστής ηλεκτροδιαβρώσεων που κατασκευάζει τα πάντα στην
Ευρώπη.
// Είναι ο πιο ανταγωνιστικός κατασκευαστής σε επίπεδο τιµών.
Στην Ελλάδα σήµερα βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερες από 25 εγκατεστηµένες µονάδες. Παράλληλα, η άριστη τεχνολογική υποδοµή της Εταιρίας µας και η υψηλή της εξειδίκευση σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες υποστήριξης µετά την πώληση, είναι η εγγύηση για
την επιτυχία της συνεργασίας αυτής στην ελληνική αγορά.

F3

900 Χ 750 Χ 400 mm
1.500 Kg
120 X 120
± 30ο/87 min
0,15-0,33 min

5

600 Χ 400 mm
400 mm

AA

Διαδρομές X/Υ αξόνων
Διαδρομή Ζ άξονα
Μέγιστη διάσταση εργοτεμ.
(μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
Επιτρεπόμενο βάρος στο τραπέζι
Διαδρομές U/V αξόνων
Mέγιστη γωνία κοπής
Εύρος διαμέτρου σύρματος

ON

AN

2.000 mm
750 mm
650 mm
2.800 Χ 1.300 Χ 700 mm
2.200 Χ 1.000 mm
10.000 Kg
200 Kg
60/100 Αmp

ON

Διαδρομή X άξονα
Διαδρομή Υ άξονα
Διαδρομή Ζ άξονα
Δεξαμενή εργασίας (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
Διαστάσεις τραπεζιού εργασίας
Επιτρεπτό βάρος στο τραπέζι
Μέγιστο βάρος ηλεκτροδίου
Mέγιστη ισχύς (μεσαία/μεγάλη)

ηλεκτροδιάβρωση
σύρματος

X8

ηλεκτροδιάβρωση
βύθισης ηλεκτροδίου

LENSI LASER. Τα καινοτοµικά Μηχανήµατα Laser Κοπής & Χάραξης

15

// FL3015/1500/2200/4000
∆ιαστάσεις κοπής 1500 x 3000 mm
Μεγάλα µηχανήµατα Laser για τον απαιτητικό επαγγελµατία. Μοναδικός ατσάλινος σχεδιασµός µεγάλης µάζας,
απαλλαγµένος 100% από τάσεις συγκόλλησης. Η ισχύς
του Laser είναι από 1500 - 4000 W ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι διαστάσεις κοπής είναι µέχρι 20 mm

30

LENSI LASER σειρά FL

St37 και 15 mm Inox µε την πηγή Laser των 4000 W. Επίσης, η αυτόµατη εναλλαγή παλέτας φόρτωσης - εκφόρτωσης λαµαρίνας είναι standard εξοπλισµός στη µεγάλη
σειρά FL. Οι σειρές XL και FL ενσωµατώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην κατασκευή των µηχανηµάτων κοπής µε
Laser. Στο standard εξοπλισµό τους, περιλαµβάνεται το
σύστηµα DPC (Dynamic Power Control). Το DPC διατηρεί
την ίδια ταχύτητα ως προς την ισχύ κοπής σε πραγµατικό
χρόνο, ώστε η ποιότητα κοπής να παραµένει σταθερή από
αλλαγές της ταχύτητας που οφείλονται είτε στο χειριστή,
είτε σε µηχανολογικούς περιορισµούς. Προαιρετικά, οι µηχανές προσφέρονται και µε τα συστήµατα:
// PMS (Plasma Monitoring System) για την αποφυγή
δηµιουργίας πλάσµατος στη διαδροµή κοπής.
// FPS (Fast Piercing System) Πρόκειται για ένα σύστηµα, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη της φάσης διάτρησης και όταν αυτή έχει ολοκληρωθεί, ενηµερώνει το
CNC για τη συνέχεια της κοπής. Με το σύστηµα αυτό κερδίζουµε σηµαντικό χρόνο διάτρησης ειδικά στα µεσαία και
µεγάλα πάχη.

XL
20
1

// XL 2015 ∆ιαστάσεις κοπής 2000 x 1500 mm
Μηχάνηµα για κοπή πλαστικών και λεπτών ελασµάτων.
Η ισχύς του Laser είναι από 100 - 400 W.
// XL 3015/500 ∆ιαστάσεις κοπής 1500 x 3000 mm
Ένα Laser κατάλληλο για όλους. Με ένα µοναδικό σχεδιασµό ατσάλινου σκελετού απαλλαγµένο 100% από τάσεις
συγκόλλησης ή επεξεργασίας, το οποίο εγγυάται λειτουργία
χωρίς προβλήµατα. Η ισχύς του Laser είναι 500 W και η
ικανότητα κοπής του, 3 mm/ST37 και 1,5mm/Inox . Επιπλέον, µπορεί να κατασκευαστεί και για κοπή πλαστικών.

XL

LENSI LASER σειρά XL

5

Σας παρουσιάζουµε τις καινούριες µηχανές κοπής µε LASER που κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την IDA Control-ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και πωλούνται στην
Ελλάδα και το εξωτερικό από την ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ. Τα LENSI LASER, απευθύνονται σε όσους έχουν ανάγκη την ποιότητα κοπής Laser, αλλά δεν έχουν την ποσότητα που θα
τους επέτρεπε να αποκτήσουν µια µηχανή µεγάλης παραγωγικότητας και υψηλού κόστους.
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MATSUURA

V Plus 800

Κέντρα Κατεργασίας για υψηλές επιδόσεις

1500 x 3000 ή 2000 x 4000
+/- 25μm
+/- 10 μm
10-8.000 mm/min
20.000 mm/min

*Ρωτήστε µας για την τιµή του και δε θα την πιστεύετε.

72
M
MA

Διαδρομές: X/ Y/Z (mm)
Διαδρομές: A/C (deg)

520 / 730 / 510
-110 ~ +110 / 360 Standard
-110 ~ +10 / 360 με Εναλλάκτη παλέτας
Επιφάνεια εργασίας (mm)
Ø 300 Standard
300 x 300 με Εναλλάκτη παλέτας
Μέγιστο μέγεθος κατεργασίας (mm)
520 x H350 Standard
420 x H350 με Εναλλάκτη παλέτας
Μέγιστο φορτίο στο τραπέζι (kg)
200
Ταχύτητα περιστροφής ατράκτου (min-1) 12,000 : BT40 Standard
15,000 : BT40 Option
20,000 : BT40 Option
30,000 : BT40 Option
Ταχύτητα μετακίνησης: X/Y/Z (m/min)
50
Ταχύτητα μετακίνησης: A/C (min-1)
30 / 50
Αριθμός εργαλείων
40: BT40 Standard
80: BT40 Option
120/150/180/210/240: BT40 Option
160/200/240/280/320: BT40 Option
Αριθμός παλετών
Σταθερό τραπέζι Standard
2 Option
5 Option
11 Option
17 Option
24 Option
Control
Matsuura G-Tech 30i (Fanuc)
Matsuura G-Tech 840DI (Siemens)

FC

Στον τύπο FC ανήκει µια οικογένεια µεγάλων µηχανών µε
δυνατότητα πολλών πυρσών (µέχρι 6) και κοπή µε οξυγόνο ή πλάσµα στο ίδιο µηχάνηµα. Επιλεκτικά υπάρχει
εξοπλισµός για πλαγιοκοπή χειροκίνητη και CNC, ρότορας CNC για κοπή σωλήνων, διατρητικά και µαρκαριστικά. Τα µηχανήµατα συνοδεύονται µε CAM αυτόµατης
τοποθέτησης (Auto Nesting) EUROPATH.

PL
US

Τεχνικές προδιαγραφές
Διαστάσεις
Ακρίβεια κοπής
Επαναληψιμότητα
Ταχύτητα κοπής
Ταχύτητα μετακίνησης

MAM 72-42V

HD

Το HD PLUS ECO είναι ένα από τα πιο ακριβή µηχανήµατα της αγοράς. Συνδυάζει την µεγάλη ακρίβεια κοπής
µε πολύ χαµηλό κόστος κτήσης.
Αυτό επιτυγχάνεται καθώς το µηχάνηµα ενσωµατώνει τις
τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στον έλεγχο κίνησης.
Η ακρίβεια είναι +/- 25µm και η επαναληψιµότητα
+/-10 µm.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε απλό και Hi - Focus ή High
Definition Plasma. Το HD PLUS ECO αλλάζει εντελώς
τα δεδοµένα ακρίβειας κοπής και τιµής στην αγορά.
Ο πελάτης που στοχεύει στην αγορά µηχανήµατος από
φθηνές τρίτες χώρες αµφιβόλου ποιότητας, τώρα µπορεί
να επενδύσει στο HD PLUS ECO αποκτώντας µηχάνηµα
µε ακρίβειες που τις συναντά κανείς σε µηχανήµατα 4-5
φορές ακριβότερα.

800 / 550 / 500
1,150 x 550
500
12,000: BT40 Standard
20,000: BT40 Option
30,000: BT40 Option
Ταχύτητα μετακίνησης: X/Y/Z (m/min)
50 / 50 / 30
Αριθμός εργαλείων
30: BT40 Standard
40: BT40 Option
80: BT40 Option
Control
Matsuura G-Tech 30i (Fanuc)
Matsuura G-Tech 840DI (Siemens)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FC

LU
S

ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ
HD PLUS ECO ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
- ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ*

HD
P

VP
lus

80

-42

0

V

Από την ίδρυσή της το 1935, η Ιαπωνική MATSUURA είναι πρωτοπόρος στην καινοτοµική σχεδίαση, εξέλιξη
και κατασκευή κέντρων κατεργασίας υψηλής ποιότητας.
Τα προϊόντα της ικανοποιούν παγκοσµίως τις ανάγκες για υψηλή αξιοπιστία, ακρίβεια που διαρκεί στο χρόνο και
εξασφαλισµένη µακρόχρονη απόδοση. Συντονισµένη µε το καινοτοµικό πνεύµα του ιδρυτή της, σήµερα η MATSUURA
παράγει µια ευρεία γκάµα κέντρων κατεργασίας “high speed” που καλύπτουν όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας. Η γκάµα
αυτή περιλαµβάνει οριζόντια και κάθετα κέντρα κατεργασίας σε όλα τα µεγέθη, εξοπλισµένα µε 3 - 5 άξονες. Εξοπλίζονται
µε µονά, διπλά, και πολυπάλετα τραπέζια, διπλές ατράκτους, συνδυασµένες µηχανές σε «κατασκευαστικά κύτταρα» και
τέλος, τη θαυµάσια γκάµα µηχανών που είναι εξοπλισµένη µε γραµµικούς κινητήρες, εξαιρετικά µεγάλων ταχυτήτων.
Η MATSUURA, έχει αναγνωριστεί πολλά χρόνια ως πρωτοπόρος στην αγορά της κατεργασίας υψηλών αποδόσεων και
διαθέτει ένα διάσηµο πελατολόγιο που περιλαµβάνει:
// Αεροπορική βιοµηχανία // Αυτοκινητοβιοµηχανία // Αγωνιστική βιοµηχανία (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών)
// Ηλεκτρονικά // Τηλεπικοινωνίες // Ιατρική έρευνα // Κατασκευή καλουπιών για πλαστικό και λαµαρίνα
Το πελατολόγιo της MATSUURA σε όλο τον κόσµο ζητά και λαµβάνει υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία
από τα προϊόντα της, µαζί µε εφαρµογές και τεχνική υποστήριξη που δε συγκρίνονται µε καµίας άλλης εταιρίας.
Η σταθερή αφοσίωσή της και η δέσµευσή της να διερευνά και να εξελίσσει µοναδικά προϊόντα που ενσωµατώνουν τις
τελευταίες αναδυόµενες τεχνολογίες είναι ο λόγος που της επιτρέπει να διατηρεί το υψηλό κύρος ως ένας
τεχνολογικός ηγέτης. Η εταιρία µας συµπληρώνει την ποιοτική υπεροχή των µηχανηµάτων της MATSUURA µε την
παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικών υπηρεσιών υποστήριξης µέσω του τεχνικού της τµήµατος.

Διαδρομές: X/Y/Z (mm)
Επιφάνεια εργασίας (mm)
Μέγιστο φορτίο στο τραπέζι (kg)
Ταχύτητα περιστροφής ατράκτου (min-1)
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σελίδες / αυστηρά επαγγελµατικά

H DOOSAN άλλαξε
τα δεδομένα στη βιομηχανία
To 1999 που ξεκινήσαµε τη συνεργασία µας µε τη DOOSAN (DAEWOO), το µότο µας ήταν «οι Εργαλειοµηχανές που θα αλλάξουν τα δεδοµένα».
Μετά από 9 χρόνια επιτυχηµένης συνεργασίας και έχοντας εγκαταστήσει περισσότερους από 200 τόρνους και κέντρα κατεργασίας της DOOSAN, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά πλέον,
ότι: «Ναι, η DOOSAN πραγµατικά άλλαξε τα δεδοµένα στην ελληνική βιοµηχανία».
Οι εργαλειοµηχανές της απέδειξαν πως αντεπεξέρχονται σε απαιτητικές κατεργασίες, πετυχαίνουν µεγάλη ακρίβεια στην κατεργασία και πολλά χρόνια καλής λειτουργίας. Έτσι, δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του σύγχρονου επιχειρηµατία, διαθέτουν άριστη ποιότητα κατασκευής µε προηγµένα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά και εγγυώνται υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία. Προσφέρονται σε προσιτές τιµές και σας βοηθούν να εξασφαλίζετε υψηλή κερδοφορία και ποιότητα παραγωγής αντάξια των
απαιτήσεων της εποχής µας. Πάνω απ’όλα σας προσφέρουν λύσεις που αποτελούν ολοκληρωµένες και ρεαλιστικές προτάσεις, ειδικά επιλεγµένες για εσάς. Τα ειδικευµένα στελέχη της
Εταιρίας µας, µπορούν ν’ αντλήσουν µέσα από την πολύ µεγάλη γκάµα προϊόντων της DOOSAN, τις ιδανικές λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες της παραγωγής κάθε πελάτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

NM 410
Διαδρομές Χ/Υ/Ζ
Διαστάσεις τραπεζιού
Στροφές ατράκτου
Ισχύς κινητήρα
Αριθμός εργαλείων

762 x 410 x 510 mm
920 x 430 mm
8.000 rpm
15(30min) Kw
24

MY
N

X7

41

0

1020 x 510 x 625 mm
1200 x 500 mm
8.000 rpm
11(15min) Kw
24

NM

Διαδρομές Χ/Υ/Ζ
Διαστάσεις τραπεζιού
Στροφές ατράκτου
Ισχύς κινητήρα
Αριθμός εργαλείων

50

NM 510

MYNX 750
Διαδρομές Χ/Υ/Ζ
Διαστάσεις τραπεζιού
Στροφές ατράκτου
Ισχύς κινητήρα
Αριθμός εργαλείων

1525 x 762 x 625 mm
1600 x 750 mm
60-6000 rpm
15/18,5 Kw
24

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΡΝΟΥΣ

Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης
Μέγιστο μήκος τόρνευσης
Στροφές ατράκτου
Στροφές περιστρεφόμενων εργαλείων
Αριθμός εργαλείων στο μύλο
Ισχύς ατράκτου

NX
λο
ον
τέ
λ

M
28
0L
MA
PU

PU
MA
25
00
XL
Y

PUMA 480M

Aμ

330 mm
500 mm
3500 rpm
5000 rpm
12
6000 rpm
7.5 m/min

ON

Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης
Μέγιστο μήκος τόρνευσης
Στροφές ατράκτου
Στροφές περιστρεφόμενων εργαλείων
Αριθμός εργαλείων στο μύλο
Στροφές υπο-ατράκτου
Διαδρομή Υ άξονα

B

PUMA 2500SY

650 mm
951 mm
1500 rpm
3000 rpm
12
45 Kw

48
0
MA

410 mm
610 mm
3500 rpm
12
22 Kw

PU

Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης
Μέγιστο μήκος τόρνευσης
Στροφές ατράκτου
Αριθμός εργαλείων στο μύλο
Ισχύς ατράκτου

M

PUMA 280M
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/ τεχνικές υπηρεσίες

Τεχνικός Κλάδος
Το επιστηµονικό προσωπικό που επανδρώνει τον Τεχνικό
µας Κλάδο, αριθµεί συνολικά: 1 άτοµο στη διοίκηση και
τις πωλήσεις, 1 άτοµο στη γραµµατειακή υποστήριξη του
κλάδου υπεύθυνο και για τ’ ανταλλακτικά, 6 µηχανικούς
(3 στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη) και 1 µηχανικό
λογισµικού.
Στον Τεχνικό Κλάδο της Εταιρίας µας υπάγονται τα εξής
τµήµατα:
// Τµήµα εκπαίδευσης χειριστών - προγραµµατιστών
και συντηρητών CNC εργαλειοµηχανών
// Τµήµα τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης CNC
εργαλειοµηχανών
// Τµήµα επισκευών CNC εργαλειοµηχανών
// Τµήµα αναβαθµίσεων CNC εργαλειοµηχανών
// Τµήµα ειδικών εφαρµογών

Ο Τεχνικός µας Κλάδος παρέχει πανελλαδική κάλυψη και στόχος του είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας, στα πλαίσια της
ολοκληρωµένης υποστήριξης των µηχανηµάτων που προµηθεύουµε.
Τις παραπάνω όµως υπηρεσίες τις παρέχουµε και σε µη
αγοραστές των µηχανηµάτων της Εταιρίας µας.
Σκοπός του Τεχνικού Κλάδου της ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ
είναι να σταµατάει η παραγωγική διαδικασία σας
µόνο όταν εσείς το αποφασίσετε.
Σε κάθε περίπτωση, επιλέγοντας την Εταιρία µας υπάρχει
ένα πράγµα για το οποίο πρέπει να είστε ήσυχοι.
Ότι και να προκύψει θα αποκατασταθεί µε επιτυχία.

Προληπτική συντήρηση

Π

ριν από µερικά χρόνια, ο όρος προληπτική συντήρηση, φάνταζε ονειρικός όταν κάποιος µιλούσε
για τη µέση κατασκευαστική βιοµηχανία στην Ελλάδα. Φωτεινές εξαιρέσεις υπήρχαν πάντα, αλλά
µόνο για να δικαιολογήσουν την εξαίρεση ενός κανόνα, που ήθελε τις εργαλειοµηχανές να
εργάζονται κάτω από απίστευτες συνθήκες µε ελλιπή συντήρηση, εκτός από το λάδι και την επιεικώς,
στοιχειώδη καθαριότητα.

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας µας ανανεώθηκε
πρόσφατα, στοχεύοντας να γίνει ακόµα πιο φιλική προς τον επισκέπτη, που πλέον έχει στη
διάθεσή του µε απόλυτη ευκολία όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις δραστηριότητές µας.

Όσο µακρινός όµως φαινόταν ο στόχος της προληπτικής συντήρησης σε ευρεία κλίµακα, τόσο ορατή ήταν η
απόλυτη ανάγκη επίτευξής του, σε όσους εµπλέκονταν άµεσα ή έµµεσα µε το service των µηχανών αυτών.

Στο νέο, µοντέρνο, υψηλής αισθητικής website, www.paretzoglou.gr, η περιήγηση είναι
πολύ απλή και λειτουργεί βάσει ενός κεντρικού
µενού θεµατικών ενοτήτων.

Χωρίς να κουράσουµε µε πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες, θα κάνουµε µια µικρή «πτήση» (ας µου
επιτραπεί ο όρος), πάνω από έναν συνηθισµένο CNC τόρνο.

Παράλληλα, µπορεί να «κατεβάσει» µια µεγάλη
σειρά από έντυπα επικοινωνίας µε την Εταιρία
και έντυπα διαδικασιών, όπως:
// Έντυπο αναγγελίας βλάβης
// Συµβόλαια τεχνικής υποστήριξης
// Φόρµες χρηµατοδότησης µε χρηµατοµίσθωση
// Εκπαιδευτικές διαδικασίες
// Τεχνικές διαδικασίες, κ.ά.
// Έντυπο προληπτικής συντήρησης
// Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της Εταιρίας µας
Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιµα links που παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της νέας επιχειρηµατικής µονάδας της ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ, PROFI
SYSTEM, καθώς και στην ελληνική ιστοσελίδα
του λογισµικού CIMATRON.
Και φυσικά, η ιστοσελίδα µας είναι διαθέσιµη
και στην αγγλική γλώσσα.

Τελικά, σήµερα -µε ευχαρίστηση και δικαίωση- διαπιστώνουµε, ότι ένα σοβαρό ποσοστό ιδιοκτητών
εργαλειοµηχανών έχει πλέον συνειδητοποιήσει και κάνει πράξη τη σοβαρή συντήρηση των µηχανών, στις
οποίες στηρίζει την παραγωγή του και άρα έµµεσα τη βιωσιµότητα της επιχείρησής του.

Χρειάζεται άφθονο λάδι (σωστού τύπου και συµβατού µε το υγρό κοπής) που δεν θα έχει µέσα του
«θηρία» λόγω παλαιότητας. Ο συστηµατικός καθαρισµός του φίλτρου του υδραυλικού, µας το εξασφαλίζει.
Το υδραυλικό λάδι θα πρέπει επίσης να µην είναι γερασµένο και θα πρέπει να είναι και αρκετό.
Οι ιµάντες κίνησης πρέπει να είναι νέοι σε ηλικία και σωστά προεντεταµένοι. Τα ρουλεµάν στις εδράσεις
των αξόνων «µαζεµένα». Τα backlash (σφάλµα γεωµετρίας στη συναρµογή οδηγού κοχλία και
περικοχλίου) ρυθµισµένο µηχανικά ή ηλεκτρονικά. Η έδραση του µηχανήµατος ελεγµένη. Η κοπή του
τόρνου (κεφαλή µύλος) σωστή. Η αλλαγή των εργαλείων απροβληµάτιστη.
Μπορεί κανείς να συνεχίσει µε πολύ ειδικότερες λεπτοµέρειες ανά µηχάνηµα, πιστεύουµε όµως ότι δεν
έχει νόηµα σε ένα τέτοιο εισαγωγικό άρθρο.
Νόηµα έχει να δούµε µαζί τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες συντήρησης των µηχανών σας και να µην κάνουµε
«οικονοµία» σε κόπο και έξοδα, προκειµένου αυτές να συνεχίζουν να είναι -όσο περισσότερο γίνεταιπαραγωγικές και ακριβείς.
Οι προσπάθειές µας, τα τελευταία χρόνια,
επικεντρώνονται στο να κάνουµε πραγµατικότητα
τον προληπτικό έλεγχο, για τη συντριπτική
πλειοψηφία των µηχανών µας στην Ελλάδα, ώστε
να αποφεύγουµε τις απρόβλεπτες βλάβες και
τους, κατά συνέπεια, νεκρούς χρόνους.
Ελάτε να το δούµε µαζί!

Έντυπο προληπτικής συντήρησης υπάρχει
διαθέσιµο στο site µας στη σελίδα
των υπηρεσιών και συγκεκριµένα,
στις τεχνικές υπηρεσίες.
(http://www.paretzoglou.gr/39/
article/greek/39/35/index.htm)
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Ο επισκέπτης µπορεί να ενηµερωθεί εύκολα
για όλα τα νέα µοντέλα µηχανηµάτων που αντιπροσωπεύει η Εταιρία ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ, καθώς
και για τις υπηρεσίες της.
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σελίδες / Pro.Fi & Pro.Fi Plus

Τεχνολογία Pro.Fi System

E

ίναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για την
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των µηχανών που έχουν
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, των ηλεκτροκινητήρων
και άλλων ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών
είναι η σωστή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος. Στην πράξη
όµως, η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πολύ συχνά παρουσιάζει
αυξοµειώσεις τάσης, αρµονικές και άλλες αστάθειες, τόσο σε
βιοµηχανικές όσο και σε αστικές περιοχές µε αποτέλεσµα, οι
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και µηχανές να παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα βλαβών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι περισσότερο από το 70% των βλαβών ηλεκτρονικού και
ηλεκτρικού εξοπλισµού οφείλονται σε τέτοια φαινόµενα αστάθειας. Τα συστήµατα προστασίας Pro.Fi είναι αποτέλεσµα έρευνας, σκοπός της οποίας είναι η προστασία των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού από όλων των ειδών τις πιθανές αστάθειες στην παροχή
του ηλεκτρικού ρεύµατος. Είναι το µόνο σύστηµα που εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή προστασία, καθώς καλύπτει όλες σχεδόν
τις πιθανές αιτίες που µπορούν να προξενήσουν βλάβες, είτε
στιγµιαίες, είτε παρατεταµένες, εξαιτίας της σταδιακής καταπόνησης των στοιχείων του εξοπλισµού µίας επιχείρησης, ενός καταστήµατος ή ενός σπιτιού.

Απορρόφηση στιγµιαίων αυξοµειώσεων τάσης (αιχµών)
Οι στιγµιαίες διακυµάνσεις της τάσης µπορούν να φτάσουν σε
ύψος πολλαπλάσιο της ονοµαστικής (έχουν παρατηρηθεί µέχρι
και 3 φορές παραπάνω) και έχουν διάρκεια από 30msec µέχρι
και περίπου 0,5sec. Αρχίζουν µε µία στιγµιαία υπέρταση που
ακολουθείται από µία φθίνουσα ταλάντωση. Το Pro.Fi System
αποκόπτει αυτές στις στιγµιαίες αυξοµειώσεις του παρεχόµενου
ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα προκαλούσαν βλάβες εντός µιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αυτό
επιτυγχάνεται µε πηνία-φίλτρα µε ένα εξαιρετικό εύρος απόκρισης από 30msec µέχρι και 3sec. Τα συγκεκριµένα πηνία του
Pro.Fi, επίσης, επιτυγχάνουν εξοµάλυνση του µετώπου τάσης
µετά από ξαφνική διακοπή και επανατροφοδοσία µε το να επιτρέπουν τη σταδιακή µείωση ή αύξηση της τάσης στα επιθυµητά επίπεδα. Επίσης, η υψηλή βαθµονόµηση ρεύµατος κορεσµού των
πηνίων-φίλτρων του Pro.Fi System µεγιστοποιεί την ικανότητά
τους να προστατεύουν από τέτοιες αιχµές και αυξοµειώσεις. Το
Pro.Fi απορροφά σε µεγάλο βαθµό τις στιγµιαίες διακυµάνσεις
της παροχής ρεύµατος που προκαλούν ενοχλητικά σταµατήµατα
και ακριβές βλάβες σε µονάδες οδήγησης µοτέρ, τροφοδοτικά,
µονάδες επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου ή άλλες ηλεκτρονικές και ψηφιακές µονάδες. Αυτή η καµπύλη απεικονίζει τη
γραµµικότητα λειτουργίας των πηνίων-φίλτρων του Pro.Fi. Ακόµα
και στο 150% της έντασης, το Pro.Fi λειτουργεί ιδανικά. Αυτό
εξασφαλίζει τη µέγιστη αποκοπή της παραµόρφωσης ακόµα και
µε τη παρουσία ισχυρών αρµονικών και την καλύτερη αποκοπή
των αιχµών τάσης.

Η τεχνολογία Pro.Fi System αφορά στην προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών και µηχανών από κάθε πιθανό φαινόµενο αστάθειας της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος (κρουστικά/κεραυνικά φορτία, στιγµιαίες υπερ/υποτάσεις, παρατεταµένα
φαινόµενα βύθισης ή αύξησης της τάσης, παράσιτα, συχνές διακοπές τροφοδοσίας, κ.λπ.)
Προστασία από παράσιτα (αρµονικές περιττής τάξης)
Τα παράσιτα (αρµονικές περιττής τάξης) είναι κυµατοµορφές που
τρέχουν παράλληλα µε τη βασική κυµατοµορφή του ρεύµατος
εντός των αγωγών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Παράγονται
συνήθως από πυκνωτικά φορτία, inverters, κ.λπ. Αποτέλεσµα της
παρουσίας των παρασίτων είναι ο αποπρογραµµατισµός κυκλωµάτων µε χρονισµό (Inverters, PLC, ηλεκτρονικές και ψηφιακές
κάρτες οδήγησης κ.λπ.), αλλά και η ανάπτυξη µεγάλων θερµοκρασιών στην καλωδίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σε
ηλεκτρονικά κυκλώµατα, µε αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά
ο χρόνος της ζωής τους αλλά και να αυξάνουν την καταναλισκόµενη ισχύ. Τα πηνία-φίλτρα του Pro.Fi επιτυγχάνουν µείωση των
εισερχοµένων παρασίτων µέχρι και 50%. Έτσι, επιτυγχάνεται
οµαλή λειτουργία κυκλωµάτων χρονισµού, αυξάνεται η διάρκεια
ζωής των συσκευών και επιτυγχάνεται οικονοµία µέχρι και 5%.
Προστασία από κρουστικά, κεραυνικά φορτία
Κρουστικά φορτία είναι φορτία που µπορούν να φτάσουν σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες Amperes, σαν αποτέλεσµα βραχυκυκλώσεων ή κεραυνικών τάσεων αρκετών χιλιάδων Volts.
Το Pro.Fi System είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό στην προστασία από τέτοια κρουστικά και κεραυνικά φορτία.
Στις οικιακές εκδόσεις τα συστήµατα Pro.Fi System εξοπλίζονται
µε αντικεραυνικά (15 kA έως 40 kA) 3ου βαθµού προστασίας
ενώ στις βιοµηχανικές εκδόσεις χρησιµοποιούνται τα αντικεραυνικά StrikeSorb της RAYCAP (140kA έως 200kA) και παραµένουσα τάση ≤ 0,7 kV (1ος και 2ος βαθµός προστασίας). Τα
αντικεραυνικά StrikeSorb είναι µη καταστρεφόµενα, µη ασφαλιζόµενα, µη αναφλέξιµα και έχουν 10ετή εγγύηση.
Προστασία από απώλεια ουδετέρου
Το Pro.Fi.System παρέχει αποτελεσµατική προστασία από υπέρταση ή απώλεια του ουδετέρου. Εφόσον το σύστηµα διαπιστώσει
υπέρταση ή απώλεια ουδετέρου, αυτόµατα θα διακόψει την παροχή τάσης, προστατεύοντας την εγκατάσταση από µη επιτρεπτή
τάση ή απώλεια ουδετέρου, που σαν αποτέλεσµα θα έχει την καταστροφή όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που
είναι συνδεδεµένες στο ρεύµα, είτε αυτές είναι σε λειτουργία, είτε
όχι. Με την επαναφορά ουδετέρου στην επιτρεπόµενη κατάσταση,
το σύστηµα αυτόµατα επαναφέρει την παροχή τάσης.
Προστασία από παρατεταµένα φαινόµενα
υπερτάσεων ή βυθίσεων τάσης
Σε περιοχές που παρατηρούνται συχνά παρατεταµένα φαινόµενα
βυθίσεων ή υπερτάσεων (που υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής τάσης και διαρκούν από µερικά λεπτά ή και µερικές ηµέρες) το Pro.Fi System µπορεί να αντιµετωπίσει αυτά τα
φαινόµενα µε τους εξής τρόπους:
// Με απλή επιτήρηση της παρεχόµενης τάσης (χρήση επιτηρητών τάσης)
// Με πλήρη σταθεροποίηση της παρεχόµενης τάσης (στις εκδόσεις Pro.Fi Plus)

Προστασία από δυσλειτουργία του συστήµατος Pro.Fi
Στις εκδόσεις που αφορούν στην προστασία κεντρικών παροχών,
τα συστήµατα Pro.Fi.System παρέχουν αποτελεσµατική προστασία από δυσλειτουργία ή βλάβη του ίδιου του συστήµατος.
Σε µια τέτοια περίπτωση, η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία
του και συνδέει την εγκατάσταση µε την κεντρική παροχή, παρακάµπτοντας τον εαυτό της και ειδοποιώντας µε οπτικό και
ηχητικό σήµα ότι η µονάδα προστασίας είναι εκτός λειτουργίας.
Η παραπάνω λειτουργία µπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόµατη.

Απορρόφηση στιγμιαίων
αυξομειώσεων τάσης (αιχμών)
χωρίς PRO.FI

με 5% προστασία
από PRO.FI

Aιχμή τάσης AC
Voltage input

Pr
o.F
i

Συστήµατα Προστασίας
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Παραγωγικού Εξοπλισµού

Προστασία από παράσιτα
(αρμονικές περιττής τάξης)
χωρίς Pro.Fi

με Pro.Fi
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ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.
Ο κ. Γιώργος Φιλιανός το 1979 ίδρυσε το πρώτο του
µηχανουργείο, ως προσωπική επιχείρηση, µε κύρια
δραστηριότητα τη µελέτη και κατασκευή εργαλείων παραγωγής (καλουπιών), για τη χύτευση µη σιδηρούχων
µετάλλων και την έγχυση πλαστικών υλών, αλλά και
κοπτικών και διαµορφωτικών ιδιοσυσκευών. Το 2000,
ύστερα από µια εικοσαετή δηµιουργική και παραγωγική
πορεία, η επιχείρηση άλλαξε µορφή. Μετατράπηκε σε
ανώνυµη εταιρία, προκειµένου να ανταποκριθεί θετικότερα και αποφασιστικότερα στις απαιτήσεις της τεχνολογικά αναπτυσσόµενης εποχής, αλλά και στους
ρυθµούς ανάπτυξης και εξέλιξης της παγκοσµιοποίησης. Η εταιρία ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε., έχοντας συνεργαστεί
στο παρελθόν µε την Εταιρία µας, µε την αγορά του
κέντρου κατεργασίας VMC 3016HT του εργοστασίου
FADAL, στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού
της προγράµµατος, µας επέλεξε ξανά για συνεργάτη
της. Αυτή τη φορά, µε την αγορά ενός υπερσύγχρονου
CNC τόρνου του εργοστασίου DOOSAN, PUMA
240MSC που προσφέρει δύναµη, ακρίβεια, ταχύτητα,
αντοχή και εξαιρετική στιβαρότητα.

THIRAL - ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η εταιρία THIRAL ιδρύθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταύρακα το 1993 και δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασµού και παραγωγής πάνελ αλουµινίου, σίτας και
θωρακισµένης πόρτας.
Στις ιδιόκτητες αυτόνοµες εγκαταστάσεις έκτασης 6.000 τ.µ. που βρίσκονται στο Κοκκινόχωµα Καβάλας, η παραγωγική διαδικασία είναι τελείως καθετοποιηµένη και αυτοµατοποιηµένη. Πρόσφατα, ο παραγωγικός εξοπλισµός συµπληρώθηκε,
µε αγορά από την Εταιρία µας, ενός κάθετου κέντρου κατεργασίας,
τύπου γέφυρας, του εργοστασίου SANCO, SDM 2214L για την κατασκευή καλουπιών της νέας σειράς παραγωγής τους.
Οι µεγάλες διαδροµές των αξόνων για κατεργασία του SANCO, SDM
2214L (Χ:2200mm Υ:1200mm Ζ:750mm) και η απόσταση ανάµεσα
στις κολώνες (1400mm) της γέφυρας, εξασφαλίζουν ότι τα καλούπια
µπορούν να κατεργαστούν µε ένα δέσιµο και χωρίς καµία µετακίνηση.

ENIMEΞ Α.Ε.
Η εταιρία ENIMEΞ Α.Ε. ιδρύθηκε πριν
από 15 χρόνια και ειδικεύεται στο σχεδιασµό και την κατασκευή βανών και µετρητικών σταθµών διαχείρισης φυσικού
αερίου. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες αυτόνοµες εγκαταστάσεις στη Βιοµηχανική Περιοχή του Κιλκίς που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 9.500 τ.µ. Κατέχει στον τοµέα της ηγετική θέση, όχι µόνο
στην Ελλάδα αλλά και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η εταιρία
ENIMEΞ Α.Ε., έχοντας ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν για την προµήθεια
µηχανολογικού εξοπλισµού µε την Εταιρία µας και δείχνοντας ξανά εµπιστοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, πρόσφατα πρόσθεσε στην παραγωγική της διαδικασία, µια σειρά µηχανηµάτων. Συγκεκριµένα:
// Το Κάθετο Κέντρο Kατεργασίας του εργοστασίου DOOSAN, ACE H 100
// Τον Κάθετο Τόρνο του εργοστασίου GPM TITAN, TVL 14/1650

ΒΕΜΕΚΕΠ A.B.E.E.
Η εταιρία ΒΕΜΕΚΕΠ ιδρύθηκε το 1983 και κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα µεταλλικών κατασκευών
στην Ελλάδα. Η ΒΕΜΕΚΕΠ, διαθέτοντας τεχνογνωσία και εξειδικευµένο προσωπικό, αναπτύσσει και παρέχει λύσεις και προϊόντα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της. Μετά την
πρώτη επιτυχηµένη εγκατάσταση του BORING ACE DB 130C του εργοστασίου DOOSAN, που αντιπροσωπεύουµε αποκλειστικά στην Ελλάδα, η ΒΕΜΕΚΕΠ προχώρησε στην επένδυση και άλλων µηχανηµάτων του ίδιου εργοστασίου. Συγκεκριµένα: // Το Κάθετο Κέντρο Κατεργασίας MYNX 650 που ενσωµατώνει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για βαριές κατεργασίες και
απαιτητικές παραγωγές // Το Μεγάλο και Ευέλικτο CNC Τόρνο PUMA 600LM που σχεδιάστηκε για βαριές και διακοπτόµενες κοπές.

ΜΕΤΕΞΑΛ - I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ-Φ.ΤΖΑΝΗ Ο.Ε.

ΕΤΑ∆Ε Α.Ε.

Η εταιρία ΜΕΤΕΞΑΛ ιδρύθηκε το 1986. Το 2004 µεταφέρθηκε σε σύγχρονες
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης µε την επωνυµία Ι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ-Φ. ΤΖΑΝΗ Ο.Ε. και ειδικεύεται στην παραγωγή µεταλλικών
εξαρτηµάτων ακριβείας και εξαρτηµάτων αλουµινίου. Ο παραγωγικός εξοπλισµός της
αποτελείται από 12 ρεβόλβερ, 5 πρέσες για την παραγωγή εξαρτηµάτων αλουµινίου
και άλλα βοηθητικά εργαλεία που απαιτούνται για την τελειοποίηση της παραγωγής.
Πρόσφατα όµως ο εξοπλισµός τους συµπληρώθηκε µε τον 3αξονικό CNC τόρνο του
εργοστασίου DOOSAN που αντιπροσωπεύουµε στην Ελλάδα. Πρόκειται για το µοντέλο PUMA 240 MB, το οποίο είναι κατασκευασµένο για βαριές και σύνθετες κατεργασίες. Μαζί µε την αγορά του τόρνου, η εταιρία ΜΕΤΕΞΑΛ προέβηκε και στην αγορά
ενός τροφοδότη του εργοστασίου LNS που επίσης αντιπροσωπεύουµε.

Η ΕΤΑ∆Ε Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988 µε έδρα την Αµφίκλεια Λοκρίδος, έχοντας µια σύγχρονη
ιδιόκτητη εργοστασιακή µονάδα και συγκρότηµα γραφείων ενώ παράλληλα, διατηρεί συγκρότηµα γραφείων και σε πολυώροφο κτίριο στην Αθήνα. Η ΕΤΑ∆Ε ασχολείται κυρίως µε
το σχεδιασµό και την υλοποίηση ολοκληρωµένων βιοµηχανικών µονάδων για λογαριασµό
παραγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, η εταιρία εκπονεί τις µελέτες, κατασκευάζει
όλο τον απαιτούµενο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, µέρος ή ολόκληρο τον εξοπλισµό
παραγωγής και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου
µιας σύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας. Μέσα στο έτος 2007, εµπλούτισε τον παραγωγικό
της εξοπλισµό µε τέσσερα µηχανήµατα που προµηθεύτηκε από την εταιρία µας του Γερµανικού εργοστασίου DMG. Συγκεκριµένα: //Τον Τόρνο Γενικής Χρήσης NEF 600 //Το Κάθετο Κέντρο Κατεργασίας DMC 1035V //Τους ∆ύο Τόρνους Γενικής Χρήσης NEF 400
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σελίδες / λογισµικό Cimatron

αεί
εκπαιδεύειν...
Η εκπαίδευση των τεχνικών μας συμβούλων και των μηχανικών μας για την τεχνική επιμόρφωσή τους, είναι συστηματική και συνεχής. Η διαδικασία αυτή τους
εμπλουτίζει με γνώση και εμπειρία παρέχοντας ακόμα καλύτερη υποστήριξη στους πελάτες μας.
Δείτε λοιπόν μερικές από τις πιο πρόσφατες εκπαιδεύσεις
που παρακολούθησαν:
// Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της ΟΝΑ στην Ισπανία και εκπαιδεύτηκαν στις ηλεκτροδιαβρώσεις σύρματος και βύθισης ηλεκτροδίου.
// Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι παρακολούθησαν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Salvagnini
(μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης λαμαρίνας) τεχνικό σεμινάριο για τις εφαρμογές των συστημάτων.
// Ο μηχανικός μας βιομηχανικής σχεδίασης παραβρέθηκε στο Ισραήλ στις εγκαταστάσεις της CIMATRON
(λογισμικό βιομηχανικής σχεδίασης) και εκπαιδεύτηκε
στις ενότητες: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2,5Χ-3Χ-5Χ), POST PROCESSORS, ASSEMBLY ΚΑΙ CAD.
// Οι μηχανικοί μας εκπαιδεύτηκαν στα controls FANUC,
SIEMENS και HEIDENHAIN παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια στα αντίστοιχα εργοστάσια.
// Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι εκπαιδεύτηκαν στα κέντρα
κατεργασίας της MATSUURA!
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είτε συζητάμε τεχνικά, είτε
παρεμβαίνουμε τεχνικά, μπορείτε να είστε σίγουροι πως
ξέρουμε καλά τι λέμε και τι κάνουμε.

CimatronE Die Design
Η εξέλιξη της τεχνολογίας!
Το CimatronE DieDesign είναι µια µοναδική και εξελιγµένη λύση CAD
για Προοδευτικά Καλούπια. Από τη γρήγορη και ακριβή µελέτη µέχρι το
τελικό προϊόν, το Cimatron µπορεί να υποστηρίξει τον πλήρη
σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κύκλο.
Strip Design.
Το Strip Design είναι µια σχεδιαστική εφαρµογή για τη σχεδίαση Προοδευτικών Καλουπιών από το
οποίο προκύπτει το τελικό προϊόν. Η σχεδίαση των φάσεων του καλουπιού είναι πολύτιµη, καθώς ελαττώνει το κατασκευαστικό κόστος ενώ επιτρέπει τη λεπτοµερή καταγραφή των σταθµών διαµόρφωσης
του αντικειµένου από το τσέρκι λαµαρίνας στο τελικό προϊόν. Το µεγαλύτερο και σοβαρότερο κοµµάτι
της εργασίας των κατασκευαστών διαµορφωτικών καλουπιών είναι η ακριβής καταγραφή των σταθµών
και άρα, η ακριβέστερη εκτίµηση κόστους του καλουπιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται
να έχει γρήγορα και ακριβή σχεδιαστικά εργαλεία. Σήµερα, το Strip Design είναι το γρηγορότερο και
ασφαλέστερο εργαλείο στην αγορά, όσον αφορά σε αυτή την εφαρµογή.
Die Tool Design
Αντιστοίχως µε την προηγούµενη εφαρµογή, ο χρήστης µπορεί µετά τη σχεδίαση των σταθµών και γενικότερα των γεωµετριών της κατασκευής του τελικού προϊόντος, να δηµιουργήσει το πραγµατικό καλούπι µε
όλες τις πλάκες, τις βίδες, τα ελατήρια και τους ζουµπάδες, ώστε να προσοµοιώσει ακριβέστερα το
πραγµατικό καλούπι. Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα του καλουπιού είναι ενσωµατωµένα µέσα στην
εφαρµογή και προέρχονται από καταλόγους κατασκευαστών προκατασκευασµένων καλουπιών.

Εργαλεία Ανάλυσης Κατασκευής (Προαιρετικά)
Die Thickness & Thinning Analysis
Πρόκειται για ένα προαιρετικό εργαλείο Ανάλυσης Πεπερασµένων Στοιχείων, ενηµερώνει το χρήστη για το ανάπτυγµα του αντικειµένου, καθώς και την κατανοµή του πάχους του αντικειµένου µετά τη διαµόρφωσή του.
Die Safety Zone Analysis
Πρόκειται για ένα προαιρετικό εργαλείο Ανάλυσης Πεπερασµένων Στοιχείων, το οποίο ενηµερώνει το χρήστη για τα κρίσιµα σηµεία διαφοροποίησης του πάχους του αντικειµένου και ιδιαίτερα τα σηµεία που θα υπάρχει υπερβολικό πάχος ή αποτυχία (σχίσιµο) του υλικού.

Όσα έγιναν
ΕΜΟ 2007: Τον Σεπτέµβρη που µας πέρασε, ο ∆ηµήτρης Παρετζόγλου µαζί µε τα στελέχη του τµήµατος πωλήσεων, Τάκη Μποζίκη και ∆ήµο Περγαντή, επισκέφθηκαν την Παγκόσµια Έκθεση εργαλειοµηχανών ΕΜΟ 2007. Η ΕΜΟ πραγµατοποιήθηκε στο Ανόβερο της Γερµανίας. Στα πλαίσια της
ΗΛΕΚΤΡΟέκθεσης και στη δεξίωση που διοργάνωσε η DOOSAN για τους αντιπροσώπους της, η Εταιρία
Tech 2008:
µας τιµήθηκε µε το βραβείο «Excellent Sales 2006».
Στις 17-20 Οκτωβρίου 2008, θα συµΣΕΚΕΜulti Machinery 2007: Η παρουσία της εταιρίας µας στη συγκεκριµένη έκµετάσχουµε στην έκθεση
θεση πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Για άλλη µια φορά πρωτοτυπήΗΛΕΚΤΡΟTech 2008 που
σαµε, όχι εκθέτοντας απλά µηχανές προς πώληση, αλλά προβάλλοντας
θα πραγµατοποιηθεί στο εκθεπραγµατικά υψηλή τεχνολογία. Στο περίπτερό µας, εκτός από τα µηχανήσιακό κέντρο EXPO ATHENS
µατα, υπήρχε και µια έκπληξη που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους επισκέστην Ανθούσα Αττικής.
πτες µας. Ένας προσοµοιωτής Formula 1 που οι οπαδοί της
Στο περίπτερό µας οι επισκέπτες θα έχουν
συναντούσαν για πρώτη φορά σε ελληνική έκθεση εργαλειοµητην ευκαιρία να δούνε και να ενηµερωθούν
χανών. Ήταν ένα στατικό µονοθέσιο F1 Ferrari, που έδινε τη
για τα συστήµατα PROFI SYSTEM.
δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν και να νιώΤα PROFI SYSTEM κατασκευάζονται και διατίσουν την αίσθηση ενός µονοθέσιου µέσα από τη θέση
θενται από την Εταιρία µας και αφορούν στην προοδήγησης. Η Formula 1 συνδέεται άµεσα µε τις ερστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
γαλειοµηχανές. Κι αυτό, γιατί τα περισσότερα
µηχανών, καθώς και συσκευών από ανωµαλίες της παροεξαρτήµατα των αυτοκινήτων της F1 καταχής ρεύµατος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους πασκευάζονται µε τη χρήση εργαλειοµηχαραγωγής (downtime) και µειώνοντας σηµαντικά την κατανάλωση
νών CNC. Κάτι που δικαιολογεί
ηλεκτρικής ενέργειας.
απόλυτα τις υψηλές επιδόσεις
τους.

Όσα θα γίνουν

agenda

