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Οι ειδικοί της λείανσης!

Ηλεκτρικά εργαλεία

Εργαλεία με ντίζα (για χυτήρια / υψηλής αντοχής 3 Φασικά)

Εργαλεία αέρος

Πλεονεκτήματα ηλεκτρικών:

Πλεονεκτήματα εργαλείων αέρος:

* Με σταθεροποιητή στροφών
* Με θερμικό αυτόματης διακοπής
* Αυτόματη απενεργοποίηση σε διακοπή ρεύματος
* Ελβετικής προέλευσης, Γερμανικής κατασκευής
* Πλήρη παρακαταθήκη σε ανταλλακτικά
* Χαμηλό βάρος
* Εξειδικευμένες εκδόσεις
* Μεγάλη διάρκεια ζωής

* Πολύ δυνατά (χωρίς απώλεια στροφών)
* Μόνωση για αποφυγή ψύξης (στην λειτουργία)
* Αυτολιπαινόμενα
* Ελβετικής προέλευσης, Ελβετικής κατασκευής
* Πλήρη παρακαταθήκη σε ανταλλακτικά
* Χαμηλό βάρος
* Εξειδικευμένες εκδόσεις
* Μεγάλη διάρκεια ζωής
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Οι ειδικοί της λείανσης!

Δίσκοι λείανσης

Flap disc

Μεταλλικές φρέζες

Δίσκοι Κοπής

Τροχοί λειάνσεως με άξονα

Τροχοί λειάνσεως

Fiber

Ειδικά λειαντικά

Ρολλά

Ιμάντες

Συνθ.λειαντικά

Δίσκοι Unitized

Δίσκοι τύπου velcro

Δίσκοι καθαρισμού
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Τριβεία μετάλλου
Οι ειδικοί της λείανσης!

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
σε Ελλάδα & Κύπρο

Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί έναν απο τους βασικότερους προμηθευτές λειαντικών
ειδών για την βιομηχανική παραγωγή και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές. Μέρος του
πελατολογίου μας αποτελούν μεγάλες βιομηχανίες καθώς και εμπορικά καταστήματα βιομηχανικών ειδών
σε ολόκληρη την Χώρα.
Έχοντας εγκαταστήσει τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό παραγωγής, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και
μελετώντας καθημερινά τις εξελίξεις στην τεχνολογία λειαντικών, είμαστε πάντα σε θέση να σας προσφέρουμε
τα καλύτερα προϊόντα στη σωστή αναλογία τιμής απόδοσης.
Με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας και διαρκείς ελέγχους στην παραγωγή μας προσφέρουμε πάντα,
σταθερή ποιότητα. Επιπλέον από τις δοκιμές αντοχής συλλέγουμε σημαντικές πληροφορίες και τεχνογνωσία
που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Μέσα από την συνεργασία με δύο κορυφαίους Ευρωπαϊκούς οίκους λειαντικών και μηχανημάτων λείανσης
που αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχουμε άμεση πρόσβαση σε κάθε νέα
τεχνολογία του χώρου. Η Γερμανική KLINGSPOR αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής λειαντικών στον
κόσμο, η οποία και είναι ο βασικός προμηθευτής μας σε Α ύλες, επίσης διαθέτει ένα από τα πληρέστερα
προγράμματα λειαντικών προϊόντων. Η Ελβετική εταιρεία SUHNER αποτελεί μια από τις πιο εξειδικευμένες
εταιρίες παγκοσμίως σε μηχανήματα λείανσης μετάλλου.
ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ σημαίνει συνεργασία υψηλών προδιαγραφών από το 1991,
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