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Η εταιρία μας ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. γιορτάζει τα 40 χρόνια επιτυχούς πορείας της και
Σας ενημερώνει :
Νέες σημαντικες συνεργασίες
∗

Εξοπλισμοί CEA Iταλίας (από το 1950): Συγκόλλησης και Κοπής μετάλλων.
Αντιπροσωπεία Ν. Ελλάδας

∗

Εξοπλισμοί GALAGAR Iσπανίας (από το 1945): Συγκόλλησης, και Κοπής μετάλλων,
Ρομποτικών εφαρμογών συγκόλλησης.
Αντιπροσωπεία Ελλάδας

Οι παραπάνω Οίκοι διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και εξαιρετική ποιότητα σε τιμές πολύ
συμφέρουσες και εγγύηση 3 και 2 ετών αντίστοιχα ο κάθε Οίκος. Με τους παραπάνω Οίκους
είχαμε και στο παρελθόν συνεργαστεί και γνωρίζουμε την αξιοπιστία και την τεχνική τους
πληρότητα.
Επίσης συνεχίζουμε να διαθέτουμε εξοπλισμούς συγκόλλησης ΚΕΜΡΡΙ, έχοντας όμως λύσει τη
σχέση αντιπροσώπευσης με το εργοστάσιο. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει, βεβαίως, να στηρίζει
τους πελάτες της, που διαθέτουν εξοπλισμούς ΚΕΜΡΡΙ, σε ότι αφορά τις επισκευές τόσο εντός
όσο και εκτός εγγύησης.
Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμα:
⇒ Παντογράφους CNC (ECKERT Πολωνίας, KOIKE Ιαπωνίας)
⇒ Εξοπλισμούς κοπής και συγκόλλησης ευθείων κοπών και κοπών σωλήνων (ΚΟΙΚΕ
Ιαπωνίας)
⇒ Μηχανές κοπής plasma (HYPERTHERM, JACKLE),
⇒ Μηχανές συγκόλλησης ήλων/καρφίδων/μονωτικών υλικών (KOSTER, HILBIG, HBS),
⇒ Εξοπλισμούς δορυφορικής κοπής και συγκόλλησης σωλήνων (ORBITALUM πρώην
FISCHER),
⇒ Εξοπλισμούς διαμόρφωσης σωλήνων/κουρμπαδόροι (CML ERCOLINA),
⇒ Εξοπλισμούς λείανσης (FEIN Γερμανίας)
⇒ Φίλτρα απορρόφησης καπναερίων (TEKA Γερμανίας)
⇒ Συσκευή καθαρισμού ανοξειδώτων (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κατασκευής)
⇒ Εξαρτήματα ασφαλείας αερίων (WITT),
⇒ Ηλεκτρονικές μάσκες κεφαλής (OPTREL),
⇒ Είδη προστασίας συγκολλητών (WELDAS)
και πολλά άλλα
ΣΕΡΒΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Συνεχίζουμε δυναμικά, με την πολυεταή εμπειρία των
ειδικευμένων τεχνικών μας, τη βαθιά γνώση των μηχανημάτων που διαθέτουμε καθώς και την
αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση που ήδη γνωρίζετε.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή πληροφορία.
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