www.conagro.com.cy

Who we are /
Ποιοι είμαστε
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CEO message / μήνυμα CEO
ConAgro Ltd is one of the largest importers of construction, agricultural and specialized equipment in Cyprus. The team at ConAgro is dedicated,
knowledgeable, passionate and fully committed to service excellence. ConAgro proudly offers construction, agricultural and other types of
specialized equipment as the official dealer of international European manufacturers.

ConAgro, a 100% Cypriot company, has established partnerships with historic and large multinational groups and has entered a new
dynamic era, aiming at effectively responding to the requirements of its customers, suppliers and partners.
ConAgro singles out the “A” in its logo to signify the top priority it shows to its customers and long-term partners and suppliers.

ConAgro Ltd aims to provide integrated solutions and strong support and prove the most reliable partner for excellent results. Since its
establishment in 1986, and through its strong customer network and reputation in the market, the company is in an excellent position to
market and service a wide range of advanced products within its scope of operations.
Mission: To be the most reliable and trustworthy supplier of products and solutions in our sector in Cyprus.
Vision: To help our customers succeed with an unmatched range of services and solutions.
Values: 1. OUR PEOPLE: We value our people as the heart of who we are and what we do.
2. INTEGRITY: Always do what is right, honest, and ethical.
3. EXCELLENCE: High standards and continuous improvements in everything we do.
4. TEAMWORK: Our people work collaboratively with each other and with our partners to ensure success
for ConAgro and achieve common goals.
Η ConAgro Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς δομικών, γεωργικών και εξειδικευμένων μηχανημάτων
στην Κύπρο. Η ομάδα της ConAgro είναι αφοσιωμένη, έμπειρη, ενθουσιώδης και απόλυτα προσηλωμένη στην άριστη
εξυπηρέτηση. Η ConAgro προσφέρει με υπερηφάνεια μηχανήματα για τον κατασκευαστικό και γεωργικό τομέα και
άλλων τύπων εξειδικευμένο εξοπλισμό ως επίσημος αντιπρόσωπος διεθνών ευρωπαϊκών κατασκευαστών.
Στόχος της ConAgro Ltd είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και ισχυρή υποστήριξη, ώστε να αποδεικνύεται
ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για επιτυχή αποτελέσματα. Από την ίδρυσή της το 1986, μέσω του ισχυρού δικτύου
πελατών και της φήμης της στην αγορά, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει και να υποστηρίξει
ένα ευρύ φάσμα προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας.
Αποστολή: Να είμαστε ο πλέον αξιόπιστος και έμπιστος προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών του
κλάδου μας στην Κύπρο.
Όραμα: Να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους με μια απαράμιλλη γκάμα
υπηρεσιών και λύσεων.
Αξίες: 1. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ: Θεωρούμε πολύτιμους τους ανθρώπους μας, καθώς είναι η
καρδιά του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
2. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Να κάνουμε πάντα ό,τι είναι σωστό, ειλικρινές και ηθικό.
3. ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Να έχουμε υψηλά πρότυπα και να βελτιώνουμε συνεχώς ό,τι κάνουμε.
4. ΟΜΑΔΑ: Οι άνθρωποί μας συνεργάζονται αρμονικά τόσο μεταξύ τους, όσο
και με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουν την επιτυχία της ConAgro και να
επιτύχουν κοινούς στόχους.

ConAgro, firmly by your side since 1986, with its experience, dedication and passion, offers you, as the official representative
of leading European manufacturers, everything you need in construction, agricultural and specialized machinery to take your
business to the next level.
Armed with many years of experience, dedication to after-sales service and the recognized ethos of its human resources,
it offers you:
• Reliable top quality products.
• Complete services, advanced applications and solutions.
• High levels of support and extremely competitive prices.
H ConAgro, μια αμιγώς κυπριακή εταιρεία, έχει εδραιώσει συνεργασίες με ιστορικούς και μεγάλους
πολυεθνικούς ομίλους, και έχει εισέλθει σε μια νέα δυναμική εποχή με στόχο την αποτελεσματική
ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών της.
Η ConAgro ξεχωρίζει το “Α” στο λογότυπό της για να τονίσει την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει
στους πελάτες και τους μακροχρόνιους συνεργάτες και προμηθευτές της.
H ConAgro, σταθερά στο πλευρό σας από το 1986, με την πείρα, την προσήλωση και το πάθος
της, σας προσφέρει, ως επίσημος αντιπρόσωπος κορυφαίων ευρωπαϊκών κατασκευαστών,
ό,τι χρειάζεστε σε δομικά, αγροτικά και εξειδικευμένα μηχανήματα, για να απογειώσετε
την επιχείρησή σας.
Με όπλα την πολυετή πείρα, την προσήλωση στο after-sales service και το
αναγνωρισμένο ήθος του ανθρώπινου δυναμικού της, σας προσφέρει:
• Αξιόπιστα προϊόντα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής.
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εξελιγμένες εφαρμογές και λύσεις.
• Υψηλά επίπεδα υποστήριξης και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

PETROS ROUVAS
Chief Executive Officer (CEO)

ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Distributorships /
Αντιπροσωπίες
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AND BATCHING
PLANTS

FARMING
MACHINERY

QUARRYING, &
DEMOLITION
EQUIPMENT

GOLF CARS
AND MOWERS

TOWER CRANES

CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Earthmoving /
Χωματουργικά
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Case wheel loaders bring new levels of profit, offering
high fuel economy and productivity coupled with low
operating costs and best-in-class serviceability. Superior
comfort, great visibility, impressive agility and reduced fuel
consumption.

For more than 170 years Case has built a reputation as a premium manufacturer of
construction machineries. With more than 90 Case models, the brand’s product line
can meet almost every requirement. Case machines have been designed to operate
in high-demanding worksites.
Για περισσότερο από 170 χρόνια η Case έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος
κατασκευαστής μηχανημάτων για τον κατασκευαστικό τομέα. Με περισσότερα από
90 μοντέλα η γκάμα της Case μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις κατασκευαστικές
απαιτήσεις. Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να εργάζονται στις πιο
απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

SKID STEER LOADERS

WHEEL LOADERS
& COMPACT WHEEL LOADERS

All-new CASE compact track loaders (CTLs) and skid
steers have the strength and performance to handle
your toughest jobs. Those machines are recognized by
their productivity and reliability.

CASE excavators offer big digging performance and
versatility. The Intelligent Hydraulic System incorporates
five energy saving features that contribute to a substantial
cut in operating costs with an increase in productivity.

Τα ολοκαίνουργια CASE compact track loader (CTLs) και skid
steers έχουν τη δύναμη και την αποδοτικότητα να χειριστούν τις
πιο δύσκολες εργασίες σας. Παραγωγικότητα και αξιοπιστία είναι
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Οι εκσκαφείς της CASE χαρακτηρίζονται από μεγάλη
δύναμη εκσκαφής και ευελιξία. Το έξυπνο Υδραυλικό Σύστημα
ενσωματώνει πέντε δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που
συμβάλλουν στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους με
παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας.

& COMPACT TRACK LOADER

CRAWLER AND WHEELED
EXCAVATORS

CASE crawler dozers are designed for heavy duty
earthmoving applications. The engine has been developed for powerful low down torque characteristics, ideal
for dozer application. The hydrostatic transmission delivers
drive to each track independently, allowing you to continue to
push at full power throughout the turn, giving you total control
for fine grading and slope work. The isolation-mounted cab
offers low noise and vibration with a spacious work environment.

The CASE range of backhoe loaders delivers a powerful
performance in low fuel consumption and emissions,
high operator comfort, high breakout force and great lift
capacity. CASE backhoes are the construction King.
Η σειρά φορτωτών εκσκαφέων της CASE προσφέρει ισχυρή
απόδοση με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών
ρύπων, υψηλή άνεση χειρισμού, μεγάλη δύναμη διείσδυσης και
μεγάλη ικανότητα ανύψωσης. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα δικαίως
χαρακτηρίζονται ως ο βασιλιάς των χωματουργικών μηχανημάτων.

BACKHOE LOADERS

Οι φορτωτές CASE αποφέρουν νέα επίπεδα κέρδους,
προσφέροντας υψηλή οικονομία καυσίμου και παραγωγικότητα
σε συνδυασμό με χαμηλό λειτουργικό κόστος και την καλύτερη
λειτουργικότητα στην κατηγορία τους. Προσφέρουν μεγάλη άνεση,
μεγάλη ορατότητα, εντυπωσιακή ευελιξία και μειωμένη κατανάλωση
καυσίμου.

CRAWLER DOZERS

Οι ερπυστριοφόροι γαιοπροωθητές CASE έχουν σχεδιαστεί για
χωματουργικές εφαρμογές βαρέου τύπου. Ο κινητήρας έχει αναπτυχθεί
για ισχυρή ροπή στις χαμηλές στροφές κινητήρα. Το υδροστατικό κιβώτιο
ταχυτήτων δίνει κίνηση σε κάθε ερπύστρια ανεξάρτητα, επιτρέποντάς σας
να συνεχίσετε να πιέζετε με πλήρη ισχύ καθόλη τη διάρκεια της στροφής,
παρέχοντάς σας απόλυτο έλεγχο σε εργασίες ακριβείας. Η μονωμένη καμπίνα
εξασφαλίζει χαμηλό θόρυβο και μειωμένους κραδασμούς με ευρύχωρο
περιβάλλον εργασίας.

Lifting & Handling /
Ανυψωτικά
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The new range of Manitou agricultural telehandlers was
designed to assist you in your daily work and cater to your
needs. Choose from a wide range of telehandlers with a
capacity ranging from 3 to 4.1 tons and a lifting height from
6 to 9 metres.

Manitou designs, assembles and distributes handling equipment worldwide. Manitou
has a range of 300 different products and all those equipment are even more versatile
with the large range of attachments.
Η Manitou σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει μηχανήματα διαχείρισης
εμπορευμάτων ανά το παγκόσμιο. Πάνω από 300 διαφορετικά μηχανήματα
βρίσκονται στη γκάμα της Manitou, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό
προσαρτημάτων που τα συνοδεύουν, προσφέρουν στον χρήστη μεγάλη ευελιξία
στην εργασία.

Η νέα σειρά αγροτικών τηλεσκοπικών μηχανημάτων Manitou
σχεδιάστηκε να σας στηρίζει καθημερινά και να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες σας. Έχετε στη διάθεσή σας μια γκάμα μηχανημάτων
με δυνατότητα ανύψωσης από 3 έως 4,1 τόνους και μέγιστο εύρος
ανύψωσης από 6 έως 9 μέτρα.

AGRICULTURAL
TELEHANDLERS

The Manitou MT telehandlers are ideal for rough-terrain conditions. Equipped with 4-wheel drive and
steering, they feature high-performance load charts
offering the required work range for your sites.

The Manitou masted forklift trucks have been designed
around user expectations, such as simplicity, comfort,
reliability and efficiency – all at the lowest operational cost.
Choose from a wide range of forklifts with lifting capacities from
1.5 to 10 tons and lifting heights up to 6.5 meters.

- Ultrashort turning radius – from 2.98 m.
- Lifting capacity from 2,000 kg to 4,000 kg.
- Lifting height from 4 m to 18 m.
- Engine power from 57 Hp to 100 Hp.

CONSTRUCTION
TELEHANDLERS

Τα τηλεσκοπικά μηχανήματα Manitou MT είναι ιδανικά για δύσκολες
χωματουργικές εργασίες. Εξοπλισμένα με σύστημα διεύθυνσης και
κίνηση στους τέσσερις τροχούς, διαθέτουν διαγράμματα φόρτωσης υψηλής
απόδοσης, προσφέροντας το κατάλληλο εύρος εργασίας για τα εργοτάξια.
- Πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής - 2,98 μέτρα.
- Ικανότητα ανύψωσης από 2.000 έως 4.000 κιλά.
- Δυνατότητα ανύψωσης από 4 έως 18 μέτρα.
- Ισχύς κινητήρα από 57 έως 100 ίππους.

Manitou’s rotating telehandlers – a great feat of technology. MRTs are perfectly adapted to operate quickly
and efficiently on any worksite, maintaining impressive
load capacities without any need for repositioning.
There is a choice of more than 20 Manitou MRTs models, with
max capacity from 4,000 kg to 5,000 kg, max lifting height from
13.8 m to 31.6 m and engine power from 74 Hp to 231 Hp.

ROTATING TELEHANDLERS

Τα περονοφόρα Manitou έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προσδοκίες των
χρηστών, όπως η απλότητα, η άνεση, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα
– όλα με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επιλέξτε από ένα ευρύ
φάσμα περονοφόρων ανυψωτικών με δυνατότητα ανύψωσης από 1,5 έως
10 τόνους και δυνατότητα ανύψωσης έως 6,5 μέτρα.

WAREHOUSING EQUIPMENT
FORKLIFT TRUCKS
ELECTRIC PALLET
TRUCKS AND STACKERS

Manitou offers Electric Pallet Trucks with a lifting
capacity from 1,500 to 5,000kg. Pedestrian or ride on,
EP machines are at your disposal anytime.
Η Manitou προσφέρει ηλεκτρικά παλετοφόρα με ανυψωτική
ικανότητα από 1,500 έως 5,000 kg. Είτε για πεζούς χειριστές,
είτε με δυνατότητα μεταφοράς του χειριστή, τα ηλεκτρικά
παλετοφόρα είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Περιστρεφόμενα μηχανήματα Manitou - ένα μεγάλο τεχνολογικό
επίτευγμα. Τα MRT είναι τέλεια προσαρμοσμένα ώστε να λειτουργούν
γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε εργοτάξιο, διατηρώντας
εντυπωσιακή δυνατότητα ανύψωσης χωρίς ανάγκη μετακίνησης του
μηχανήματος.

Manitou Electric Stackers are capable of handling low and medium-height pallets and transport them over short and medium
distances. Machines can lift 2 tons and place loads up to a height
of 3.4 m.

Είναι διαθέσιμα περισσότερα από 20 μοντέλα MRT Manitou, με μέγιστη
δυνατότητα ανύψωσης από 4.000 έως 5.000 κιλά, μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης
από 13,8 έως 31,6 μέτρα, και ισχύ κινητήρα από 74 έως 231 ίππους.

Τα μηχανήματα στοίβαξης χειρίζονται παλέτες χαμηλού και μέσου
ύψους και τις μεταφέρουν σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Μπορούν να
ανυψώσουν 2 τόνους και να τοποθετήσουν φορτία σε ύψος έως 3,4 μέτρων.

Concrete /
Σκυρόδεμα
PORTABLE
CONCRETE PUMPS
CIFA is a company that for 90 years has been designing, producing and distributing
innovation in the construction field. As a full liner manufacturer offers a complete
range of products for production, transportation and laying of concrete. CIFA
constantly invests in research and development of products and services in the
absolute value of quality.
Η CIFA είναι μια εταιρεία που για περισσότερα από 90 χρόνια σχεδιάζει,
κατασκευάζει και διανέμει καινοτομικά μηχανήματα στα εργοτάξια. Ως
κατασκευαστής παρουσιάζει πλήρη γκάμα μηχανημάτων για παραγωγή,
μεταφορά και τοποθέτηση σκυροδέματος. Η CIFA συνεχώς επενδύει σε
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία εξισορροπούν τη
σχέση ποιότητας και τιμής.

The range of Truck Mounted Mixers by Cifa, with
nominal capacity from 4m3 to 15m3, consists of 26
models that can satisfy a wide variety of customer
needs.

PLACING BOOMS

More than 15,000 Cifa truck pumps have been sold
around the world. The range of Cifa truck-mounted pumps
consists of 28 models, divided into two series, Steeltech,
and Carbotech, reaching from 20 m up to 80 m. Cifa designs,
produces and develops the most advanced technology in the
industry, bringing every year new reliable solutions to the market.

TRUCK MOUNTED PUMPS

Πάνω από 15.000 αντλίες σκυροδέματος Cifa έχουν πωληθεί
παγκοσμίως. Η γκάμα των αντλιών Cifa αποτελείται από 28 μοντέλα,
που διακρίνονται σε δύο σειρές, Steeltech, Carbotech, με μήκος από
20 m έως 80 m. Η Cifa σχεδιάζει, παράγει και αναπτύσσει την πλέον
προηγμένη τεχνολογία στον κλάδο της, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο νέες
αξιόπιστες λύσεις στην αγορά.

CIFA Classic concrete placing boom provides
professional solutions for high buildings and
large-scale constructions. All boom functions and
the climbing device are controlled via remote control.
Electronic hydraulic proportional control technology affords
high control precision and makes operation much easier. Cifa
placing booms feature flexibility, quick setup, and easy climbing
operation.

Η σειρά από μπετονιέρες της Cifa, με ονομαστική χωρητικότητα
από 4m3 έως 15m3, αποτελείται από 26 μοντέλα, ικανά να
ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πελατών.

CONCRETE MIXERS

Cifa portable pumps ensure performance and reliability
that meet all construction requirements. Cifa’s portable
pumps range offers the best solution for any job site conditions, as well as pumping concrete in town centres, historic
villages or small urban areas, with different concrete output
and pressure, from 30 to 140 m3/h.

Οι σταθερές αντλίες Cifa εξασφαλίζουν απόδοση και αξιοπιστία
που ικανοποιούν κάθε απαίτηση της κατασκευής. Η σειρά σταθερών
αντλιών Cifa προσφέρει την καλύτερη λύση για οποιεσδήποτε συνθήκες
εργοταξίου, καθώς και για άντληση σκυροδέματος στο κέντρο μιας
πόλης, σε ιστορικά χωριά ή σε μικρές αστικές περιοχές, με διαφορετική
απόδοση και πίεση σκυροδέματος, από 30 έως 140 m3/h.

All models are available with PTO or auxiliary engine. CIFA
truck mixers are 100% made in Italy. All mixer components
are either by Italian or German brands.

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με PTO ή με ανεξάρτητο κινητήρα. Οι
μπετονιέρες CIFA κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ιταλία. Όλα τα
εξαρτήματα τους είναι ιταλικής ή γερμανικής προέλευσης.
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Ο βραχίονας τοποθέτησης σκυροδέματος της CIFA παρέχει
επαγγελματικές λύσεις για ψηλά κτίρια και κατασκευές μεγάλης
κλίμακας. Όλες οι λειτουργίες του βρσχίονα και ο υδραυλικός εξοπλισμός
αναρρίχησης ελέγχονται μέσω τηλεχειριστηρίου.
Η ηλεκτρονική-υδραυλική τεχνολογία ελέγχου επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο
και διευκολύνει τη λειτουργία. Οι βραχίονες τοποθέτησης μπετόν της Cifa
χαρακτηρίζονται από ευελιξία, γρήγορη ρύθμιση και εύκολη λειτουργία
αναρρίχησης.

CIFA BY EUROMECC
BATCHING PLANTS

CIFA by Euromecc batching plants are the result of a
partnership between CIFA and Euromecc, a company
specializing in the manufacture of batching plants.
A synergy that summarizes the experiences of the two
companies and aims at providing the highest quality,
a wider offering, and the best quality/price ratio of our
products.

Τα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος CIFA είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ της CIFA και της Euromecc, μιας εταιρείας
που ειδικεύεται στην κατασκευή εργοστασίων σκυροδέματος. Μια
σύμπραξη που αξιοποιεί τις εμπειρίες των δύο εταιρειών για να
παράσχει την υψηλότερη ποιότητα, μεγάλο εύρος μοντέλων και την
καλύτερη σχέση ποιότητας/ τιμής για τα προϊόντα μας.

Quarrying & Demolition /
Λατομεία & Διάτρηση
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Sandvik is an engineering group specialize in equipment, tools and service for the
breaking, drilling, crushing and screening in the construction industry. Application
areas include tunneling, quarrying, well drilling, civil engineering, demolition and
recycling.
Η Sandvik είναι ένας όμιλος εταιρειών που εξειδικεύεται στην κατασκευή
μηχανημάτων, εργαλείων και παροχή υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για
σκοπούς θραύσης, διάτρησης και διαλογής υλικών στην κατασκευαστική
βιομηχανία. Τα μηχανήματα της Sandvik χρησιμοποιούνται σε εργασίες όπως,
διάνοιξη τούνελ, λατομεία, γεωτρήσεις, οικοδομικές εργασίες, κατεδαφίσεις
και ανακυκλώσεις.

Sandvik rock breaking range includes hydraulic breakers,
breaker booms, demolition tools, and accessories for quarrying,
demolition, tunnelling and road construction.

BREAKERS AND
DEMOLITION TOOLS

Η σειρά θραύσης βράχων της Sandvik περιλαμβάνει υδραυλικές
σφύρες, βραχίονες, εργαλεία κατεδάφισης και εξαρτήματα για
λατόμευση, κατεδάφιση, διάνοιξη σηράγγων και οδοποιία.

SURFACE DRILL RIGS

MOBILE CRUSHERS
AND SCREENS

STATIONARY CRUSHERS
AND SCREENS

Sandvik offers a wide range of mobiles, both tracked and
wheeled, including jaw crushers, impactors, cone crushers,
screens, and scalpers for quarrying and construction projects.

Sandvik surface top hammer, surface down-the-hole and
dimensional stone drilling rigs deliver high reliability in
quarrying, opencast mining, and construction applications.

Η Sandvik προσφέρει ευρεία γκάμα κινητών μηχανημάτων,
επρυστριοφόρων και λαστιχοφόρων, που περιλαμβάνει σιαγωνοφόρους
σπαστήρες, ρότορες, κώνους και κόσκινα για λατομικά και κατασκευαστικά
έργα.

Τα διατρητικά μηχανήματα της Sandvik τύπου “top hammer”,
“down-the-hole” και “dimensional stone drilling rig” εξασφαλίζουν
υψηλή αξιοπιστία σε εφαρμογές λατόμευσης, διάνοιξης ορυχείων
και κατασκευών.

Sandvik offers stationary jaw crushers, cone crushers,
impact crushers, roll crushers, hammer mills and primary
gyratory crushers, together with a wide range of screens
and feeders for applications such as quarrying, mining and
aggregate production.

Sandvik offers a complete range of consumables
for exploration, bench drilling, raise boring, coal and
mineral cutting, tunnelling, trenching, road grading, and
cold planning.
Η Sandvik προσφέρει μια πλήρη γκάμα αναλώσιμων για
εξερεύνηση, γεώτρηση, κοπή άνθρακα και ορυκτών, διάνοιξη
σηράγγων, εκσκαφή αυλακιών και οδοποιία.

Η Sandvik προσφέρει σιαγωνοφόρους σπαστήρες, κώνους,
ρότορες, μύλους, σφαιρόμυλους και πρωτογενείς περιστροφικούς
σπαστήρες με ευρεία γκάμα κόσκινων διαλογής και τροφοδοτών για
εφαρμογές σε λατομεία, ορυχεία και γραμμές παραγωγής αδρανών
υλικών.

ROCK TOOLS

Tower cranes & Passenger Hoists /
Οικοδομικοί γερανοί & Ανελκυστήρες
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The system prevents cranes from passing over prohibited
zones and stops them from colliding with each other when
several cranes are used on the same site. The crane operator
can view his crane and its environment, prohibited zones and other
cranes in real-time on the GRAPHIC DISPLAY installed in the cabin.

The ranges of cranes manufactured by Raimondi are designed to meet the changing
needs of the global market. Ranges of models produced by Raimondi, its global
presence, long years of experience, unrelenting search for excellence in the areas
of quality and performance, has resulted in the sales of more than 16,000 Raimondi
cranes all over the world.
Η γερανοί που κατασκευάζει η Raimondi έχουν σχεδιαστεί ώστε να εναρμονίζονται
με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Η μεγάλη γκάμα
γερανών, η παγκόσμια παρουσία της, η πολυετής εμπειρία της, η συνεχής
αναζήτηση για υπεροχή στους τομείς ποιότητας και απόδοσης, έχουν ως
αποτέλεσμα την πώληση περισσότερων από 16,000 γερανών Raimondi
παγκόσμια.

ANTI-COLLISION SYSTEMS
FOR TOWER CRANES

Raimondi incorporates the latest safety developments
into its topless tower crane models, with a high functioning and intelligently designed technological edge. Raimondi range of tower cranes are extremely versatile and
conceptualized fully in-house, with client needs taken into
consideration during the R&D phase. With a diverse set of
capabilities, Raimondi’s solution-based crane designs deliver a
strong return on investment.

TOPLESS TOWER
CRANES

Η Raimondi ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις ασφάλειας στα
μοντέλα γερανών-πύργων, με υψηλή λειτουργικότητα και έξυπνα
σχεδιασμένα τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Η γκάμα των γερανών-πύργων
Raimondi είναι εξαιρετικά ευέλικτη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
των πελατών κατά τη φάση του σχεδιασμού και ανάπτυξης. Με ποικίλες
δυνατότητες, τα σχέδια των γερανών που βασίζονται σε λύσεις της Raimondi
προσφέρουν υψηλή απόδοση στην επένδυση.

You need to precisely load the trucks to ensure the right
productivity for your worksite. Ascorel MC403 system
measures the load inside the bucket and allows you to
register without any constraints a wide range of references
and tools. This is an embedded and performing system easy
to use.

ON-BOARD
WEIGHING SYSTEM FOR
WHEEL LOADERS

Raimondi has devoted significant resources to its luffing
jib crane segment. Ideal for jobsites with hard to obtain
flyover rights, Raimondi luffers handle adeptly and allow
for a productive and safe operational environment. Technical
advancements in erection and commissioning, together with
an improved slew sequence based on extensive study, have
given Raimondi luffing cranes a strong market foothold.

LUFFING
JIB CRANES

Η Raimondi έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στο τμήμα των
γερανών luffing jib. Ιδανικοί για εργοτάξια με δυσκολίες σε δικαιώματα
προεξοχής της μπούμας εκτός εργοταξίου, τα Raimondi luffers
εξασφαλίζουν επιδέξιους χειρισμούς και επιτρέπουν ένα παραγωγικό και
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Οι τεχνικές εξελίξεις στην ανέγερση και τη
λειτουργικότητα, σε συνδυασμό με μια βελτιωμένη ακολουθία περιστροφής
βασισμένη σε εκτενείς μελέτες, εξασφάλισαν στους Raimondi luffing γερανούς
μια ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Το σύστημα εμποδίζει τους γερανούς να διέρχονται από απαγορευμένες
ζώνες και αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ τους όταν χρησιμοποιούνται
αρκετοί γερανοί στον ίδιο χώρο. Ο χειριστής του γερανού μπορεί να δει
τον γερανό του και το περιβάλλον του, τις απαγορευμένες ζώνες και άλλους
γερανούς σε πραγματικό χρόνο σε διάγραμμα στην οθόνη η οποία είναι
εγκατεστημένη στην καμπίνα.

Πρέπει να φορτώσετε με ακρίβεια τα φορτηγά για να διασφαλίσετε
την κατάλληλη παραγωγικότητα για τον χώρο εργασίας σας. Το
σύστημα Ascorel MC403 μετρά το φορτίο μέσα στον κάδο και
σας επιτρέπει να εγγράψετε χωρίς περιορισμούς ένα ευρύ φάσμα
αναφορών και εργαλείων. Ένα ενσωματωμένο και λειτουργικό σύστημα,
εύκολο στη χρήση.

ALBA manufacture all kind of products for the construction
sector: construction hoists, hanging scaffolds, machinery for
rebar, table saws, joint cutters, construction platforms, pulling
and lifting winches, hydraulic pallet trucks, net and protection
systems.

PASSENGER HOISTS
& PLATFORMS

Η ALBA κατασκευάζει παντός είδους προϊόντα για τον
κατασκευαστικό τομέα: κατασκευαστικούς ανελκυστήρες, κρεμαστά
ικριώματα, μηχανήματα για οπλισμό, δισκοπρίονα, κόπτες, πλατφόρμες
οικοδομές, βαρούλκα έλξης, υδραυλικά παλετοφόρα, δίχτυα και
συστήματα προστασίας.

Construction Tools /
Δομικά Εργαλεία
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VIBRATORY ROLLERS
From the remote-controlled trench roller to the ride-on
tandem rollers, Wacker Neuson always offers you the ideal roller for the compaction of all types of sub-surfaces.Our
rollers are manufactured with high-quality materials, powerful
and efficient engines, and innovative technology. The result is
construction machines with low operational cost and long service
life, upon which you can always rely.

Wacker Neuson is a leading global manufacturer of high quality construction equipment and
compact construction machines. The range of services is aimed at professional end users
in the construction, gardening and landscaping architecture and agricultural industries,
as well as local authorities and companies in industry, such as the recycling industry.

Από τον τηλεχειριζόμενο οδοστρωτήρα, ως τους οδοστρωτήρες με
καθήμενο χειριστή, η Wacker Neuson σάς προσφέρει πάντα την ιδανική
λύση για τη συμπίεση όλων των τύπων επιφανειών. Οι οδοστρωτήρες μας
κατασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας, ισχυρούς και αποδοτικούς
κινητήρες και καινοτόμο τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι μηχανήματα με
χαμηλό λειτουργικό κόστος και μεγάλη διάρκεια ζωής, στα οποία μπορείτε πάντα
να βασίζεστε.

Η Wacker Neuson είναι ένας πρωτοπόρος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας
εργαλείων και μικρών μηχανημάτων για τον κατασκευαστικό τομέα. Το φάσμα των
υπηρεσιών που προσφέρει απευθύνεται σε επαγγελματίες στον οικοδομικό κλάδο,
στην κηπουρική, στη διαμόρφωση εδάφους και τη γεωργία, καθώς και σε τοπικές
αρχές, βιομηχανικές επιχειρήσεις και στην ανακύκλωση.

DEMOLITION FLOOR
CUTTING SAWS

Wacker Neuson’s concrete technology equipment
includes a big range of internal and external vibrators.
The high cycle/high-frequency internal vibrators are
equipped with an integrated converter and offer a high level
of operating comfort and maximum flexible handling. They can
easily be connected to any conventional outlet, without any need
for additional accessories. For the consolidation of precast elements, we offer you a series of first-class external vibrators, ideal
for creating smooth and even surfaces on walls, columns or pillars.

INTERNAL & EXTERNAL
CONCRETE VIBRATORS

SINGLE-DIRECTION &

REVERSIBLE VIBRATORY PLATES

The gasoline-driven floor saw series by Wacker Neuson
features superior cutting performance. All model versions
are up to 20% faster than comparable devices, offering the
highest cutting speed with quiet operation. The great advantage of the Wacker’s floor is that the torque transmitted to the
diamond blade and the centre of gravity above the cutting shaft
are efficiently adapted to each other; and all these with low overall
weight, since the BFS series is the lightest of its class.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός σκυροδέματος της Wacker Neuson
περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα εσωτερικών και εξωτερικών δονητών. Οι
εσωτερικοί δονητές υψηλού κύκλου/υψηλής συχνότητας με ενσωματωμένο
μετατροπέα τάσης είναι άνετοι στη χρήση και εξαιρετικά εύκαμπτοι. Μπορούν
εύκολα να συνδεθούν σε οποιαδήποτε συμβατική μπρίζα δίχως πρόσθετα
αξεσουάρ. Για την ενοποίηση σκυροδέματος σε προκατασκευασμένα καλούπια,
σας προσφέρουμε μια σειρά εξωτερικών δονητών, με τους οποίους μπορείτε να
δημιουργήσετε ομαλές και ομοιόμορφες επιφάνειες σε τοίχους, κολόνες ή δοκούς.

Η βενζινοκίνητη σειρά δίσκων κοπής δαπέδου της Wacker Neuson ξεχωρίζει για την ανώτερη απόδοση κοπής της. Όλες οι εκδόσεις
της σειράς BFS της Wacker είναι ως και 20% ταχύτερες από αντίστοιχες
μηχανές, προσφέροντας υψηλότερη ταχύτητα κοπής με αθόρυβη λειτουργία.
Αυτό συμβαίνει επειδή η ροπή που μεταδίδεται στη λεπίδα διαμαντιού και το
κέντρο βάρους που βρίσκεται πάνω από τον άξονα κοπής έχουν προσαρμοστεί
μεταξύ τους τόσο αποτελεσματικά· και όλα αυτά με χαμηλό συνολικό βάρος, αφού
η σειρά BFS είναι η ελαφρύτερη στην κατηγορία της.

We offer you a wide range of models with single-direction or reversible vibratory plates, which are sturdy,
reliable and perfectly suited for path and road construction
or landscaping. Our vibratory plates, whose range includes
more than 20 models, are capable of compacting all common
types of ground with the highest efficiency. Our range of vibratory
plates starts with the lightest model of 90 kg, and reaches up to our
largest vibratory plate, with an operating weight of over 1,000 kg, up
to 130 kN of power, and operating width of 1.2 meters.

Articulated wheel dumpers are excellent for
moving bulk materials. These versatile machines
feature dumping from the front or either side of
the skip and can manoeuvre across rough terrain,
as well as provide excellent traction on any surface.
Available models with payload from 1,000 kg to 9,000
kg, engine performance from 9 kW to 62 kW and travel
speed from 14 km/h to 25 km/h.

Σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από δονητικές πλάκες μονής ή διπλής
κατεύθυνσης, οι οποίες είναι ανθεκτικές, αξιόπιστες και ειδικά σχεδιασμένες
για κατασκευή δρόμων και διαμόρφωση εδάφους. Οι δονητικές πλάκες της
Wacker Neuson, με γκάμα μεγαλύτερη των 20 μοντέλων, συμπιέζουν όλους
τους κοινούς τύπους εδάφους με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η γκάμα
μας ξεκινά με τη μικρή δονητική πλάκα των 90 kg και καταλήγει στη μεγαλύτερη
της σειράς, με βάρος λειτουργίας άνω των 1.000 kg, κρουστική ισχύ έως 130 kN
και πλάτος λειτουργίας 1,2 μέτρα.

WHEEL DUMPERS

Τα αρθρωτά ανατρεπόμενα μηχανήματα της Wacker είναι
εξαιρετικά για τη μεταφορά ξηρών υλικών. Τα ευέλικτα αυτά
μηχανήματα διαθέτουν ανατροπή τόσο μπροστά, όσο και στις
δύο πλευρές. Είναι κατάλληλα για ελιγμούς σε τραχύ έδαφος, ενώ
προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Υπάρχουν διαθέσιμα μοντέλα με ωφέλιμο φορτίο από 1.000 kg ως
9.000 kg, απόδοση κινητήρα από 9 kW ως 62 kW και ταχύτητα κίνησης
από 14 km/h ως 25 km/h.

Αgriculture /
Γεωργία
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Those tractors now offer even more farming diversity and
versality. How about three different variants of wheelbase.
Available with a choice of transmissions and engines become
the perfect solution for farming operations.

Since 1895, New Holland has been committed to providing solutions that improve farming
efficiency and productivity by using accessible technology. New Holland offers to its loyal
customers the largest choice of easy-to-operate tractors, harvesters, material handling and
seeding equipment.
Από το 1895 η New Holland έχει δεσμευτεί να παρέχει λύσεις που βελτιώνουν την
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της γεωργίας χρησιμοποιώντας προσβάσιμη
τεχνολογία. Η New Holland προσφέρει στους πιστούς πελάτες τη μεγαλύτερη επιλογή
εύχρηστων γεωργικών ελκυστήρων, θεριστικών μηχανών, εξοπλισμού διαχείρισης
υλικών και εξοπλισμού σποράς.

Αυτοί οι γεωργικοί ελκυστήρες προσφέρουν τώρα ακόμη μεγαλύτερη
ποικιλομορφία και ευελιξία στη γεωργία. Διαθέτουν τρεις διαφορετικές
επιλογές του μεταξονίου. Διαθέσιμοι με αρκετές επιλογές μετάδοσης
κίνησης, με μεγάλη γκάμα κινητήρων με αποτέλεσμα να είναι η τέλεια
λύση για διάφορες γεωργικές δραστηριότητες.

TRACTORS ABOVE 150 HP

New Holland compact tractors is the default choice for
professional groundcare operations that request compact
size but high performance. Produces between 27-47 Hp
and can be right up to the most luxurious, full-specs options
for demanding private estates, prestigious golf courses and
football fields.

New Holland Combine Harvesters means excellent
capacity, rotary combining excellence, long day outstanding performance. These result in great harvest
quality and ease of operation.

Οι συμπαγείς γεωργικοί ελκυστήρες New Holland είναι η επιλογή για
επαγγελματίες καλλιεργητές εδάφους σε εργασίες που απαιτούν μικρό
μέγεθος αλλά μεγάλη απόδοση μηχανημάτων. Παράγουν μεταξύ 27-47
ίππων και μπορούν να ανταπεξέλθουν και στα πιο απαιτητικά ιδιωτικά
κτήματα, γήπεδα γκολφ και γήπεδα ποδοσφαίρου.

Οι New Holland Θεριζοαλωνιστικές μηχανές προσφέρουν
τεράστια χωρητικότητα, δυναμικό περιστροφικός συνδυασμό
θερίσματος, εξαιρετική απόδοση εργασίας για ολόκληρη την
μέρα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα στη
συγκομιδή και μεγάλη ευκολία λειτουργίας.

COMBINE HARVESTERS

COMPACT TRACTORS

The range of New Holland balers are set to redefine
the benchmark in terms of bale density and wrapping
flexibility. Moreover, when sleek modern design and
premium construction are combined with uniformly
dense bales, a host of new features and reliability, you’ll
see your productivity rates increase significantly.

Modern mixed and livestock farmers need to be flexible,
and a tractor capable of multitasking is a must. Productivity
and comfort have been improved courtesy of enhanced front
suspension and uprated rear lift capacity to lift even implements.

MID-RANGE TRACTORS
BELOW 120HP

Οι σύγχρονοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι ευέλικτοι
και ένα τρακτέρ ικανό για πολλαπλές εργασίες είναι απαραίτητο.
Η παραγωγικότητα και η άνεση βελτιώθηκαν χάρη στην ενισχυμένη
μπροστινή ανάρτηση και την αναβαθμισμένη ικανότητα ανύψωσης στα
υδραυλικά για ανύψωση ακόμη και των πιο απαιτητικών εργαλείων.

BALERS

Η γκάμα των χορτοδετικών μηχανημάτων New Holland
αναμένεται να είναι το σημείο αναφοράς ως προς την πυκνότητα
των δεμάτων και την ευελιξία τυλίγματος. Ο κομψός μοντέρνος
σχεδιασμός, η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία
συνδυάζονται με παραγωγή ομοιόμορφων πυκνών μπάλων με
αποτέλεσμα τα ποσοστά παραγωγικότητάς σας αυξάνονται σημαντικά.

Dairy Farming /
Γαλακτοπαραγωγή
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For many companies, milking sheep and goats means just
adapting cow equipment to “smaller animals.” At DeLaval,
we provide dairy farmers with complete systems and related
components specially designed to meet the needs of sheep and
goats.

DeLaval is a world leader in the dairy farming industry, providing integrated milking
solutions designed to improve dairy farmers’ production, animal welfare and quality of
life. Offers automatic and conventional milking systems, cooling and feeding systems,
effluent & housing systems and farm management support systems.
Η DeLaval είναι παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αρμέγματος που βελτιώνουν την παραγωγή
των γαλακτοπαραγωγών, την καλή διαβίωση και την ποιότητα ζωής των ζώων.
Προσφέρει αυτόματα και συμβατικά συστήματα αρμεγής, συστήματα ψύξης,
τροφοδοσίας, εξοπλισμό υπόστεγων και συστήματα διαχείρισης στις φάρμες.

Robotic milking system DeLaval VMS™ V300 (voluntary
milking system). Significantly reduce the amount of labour
required to milk a herd, freeing up the farmer and their staff
to concentrate on other critical aspects of the dairy operation,
such as feeding, breeding, health care, and hygiene.

VOLUNTARY
MILKING SYSTEM DELAVAL
VMS™ V300

SHEEP AND
GOAT MILKING
SWINGING
COW BRUSH

Η DeLaval προσφέρει συστήματα αρμεγήςης που είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της φάρμας σας. Κάθε χώρος σρμεγής
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια τόσο
σε σας, όσο και στα ζώα σας. Η εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξή μας
διασφαλίζει μια γρήγορη, αποτελεσματική και διεξοδική διαδικασία
αρμέγματος, από τη στιγμή που οι αγελάδες σας εισέρχονται στον χώρο
αρμέγματος, ως τη στιγμή που φεύγουν.

Using rotating brushes improves the health of your cows
by increasing blood circulation, keeping the cows clean
and free of parasites while reducing stress and achieving a
reduction in clinical mastitis. Milk production increases up to
1 litre per day per cow.
Η χρήση περιστρεφόμενων βουρτσών βελτιώνει την υγεία των
αγελάδων σας, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος, κρατώντας
παράλληλα τις αγελάδες καθαρές και απαλλαγμένες από παράσιτα,
μειώνοντας έτσι το στρες και επιτυγχάνοντας μείωση της κλινικής
μαστίτιδας. Με τον τρόπο αυτό, η γαλακτοπαραγωγή αυξάνεται έως και 1
λίτρο την ημέρα ανά αγελάδα.

Το ρομποτικό σύστημα αρμέγματος DeLaval VMS ™ V300 (εθελοντικό
σύστημα αρμέγματος) μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για
το άρμεγμα ενός κοπαδιού, απελευθερώνοντας τον κτηνοτρόφο και
το προσωπικό της φάρμας, ώστε να συγκεντρωθούν σε άλλες βασικές
εργασίες, όπως η σίτιση των ζώων, η αναπαραγωγή τους και η υγιεινή.

DeLaval offers a range of parlours that are adapted
to your needs and those of your farm. All parlours are
designed to ensure comfort and safety to you and your
animals. Our extensive research and development ensure a
fast, efficient, and thorough milking process from the moment
your cows enter the milking parlour until they leave.

PARALLEL PARLOUR
MILKING SYSTEMS

Για πολλές εταιρείες, το άρμεγμα αιγοπροβάτων σημαίνει απλά την
προσαρμογή εξοπλισμού αγελάδας σε «μικρότερα ζώα». Στη DeLaval,
παρέχουμε στους γαλακτοπαραγωγούς πλήρη συστήματα και σχετικά
εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των αιγοπροβάτων.

DAIRY FANS
An effective ventilation system helps in reducing heat
stress, increasing yield, and clearing the air in your
barn. Our dairy fans deliver such a high windspeed that
they can be combined with sprinkling water into a cow
cooling system.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού θα βοηθήσει στη
μείωση του θερμικού στρες, στην αύξηση της απόδοσης και τον
καθαρισμό του αέρα στη φάρμα σας. Οι ανεμιστήρες μας παρέχουν
τέτοια ταχύτητα ανέμου ώστε να μπορούν να συνδυαστούν με τον
ψεκασμό νερού σε ένα σύστημα κλιματισμού για τα ζώα.

Animal feeding /
Διαχείριση ζωοτροφών
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With its sturdy combination body, Strautmann Super-Vitesse CFS is ideal both for grass harvesting and transportation. The interaction of various components in the CFS
unit ensures high charging performance with low power
requirements. The pick-up, CFS roller, rotor and double-cut
cutting unit are optimally coordinated and complement each
other perfectly. This ensures both an excellent cut quality and
easier pulling, thus saving energy, money and time.

Strautmann as a machine manufacturer for more than 80 years offering a wide range
of reliable and productive machinery for cattle feeding, green fodder harvesting,
universal spreader and transport technology as well as in the field of charging and
dosing technology for biogas plants.
Η Strautmann για περισσότερα από 80 χρόνια κατασκευάζει αξιόπιστα και
παραγωγικά γεωργικά μηχανήματα για σίτιση βοοειδών, συγκομιδή πράσινων
ζωοτροφών, διασπορά κοπριάς, μεταφοράς υλικών και επίσης εξειδικεύεται
στην τεχνολογία βιοαερίου.

SUPER-VITESSE CFS
TRAILER WAGONS

MANURE
SPREADERS PS

Strautmann presents a big range of Verti-Mix Wagons,
with usable mixing capacity from 4 m3 to 45 m3 for
feeding from 35 to 320 cows per container filling. The
Verti-Mix fodder wagons are quick and efficient, thanks to
their 2 vertical mixing augers, which provide an exceptionally
homogeneous fodder even with large quantities. The multiple
options provided by the machine ensure the optimal and safe
care of your herd.

FODDER MIXING
WAGONS

Η Strautmann παρουσιάζει τη μεγάλη γκάμα βαγονιών ανάμειξης
ζωοτροφών Verti-Mix, με ωφέλιμη χωρητικότητα ανάμειξης από 4 m3
έως 45 m3, για σίτιση από 35 έως 320 αγελάδων ανά γέμισμα βαγονιού.
Τα βαγόνια ζωοτροφών Verti-Mix είναι γρήγορα και αποτελεσματικά χάρη
στους 2 κατακόρυφους κοχλίες ανάμειξης, που εξασφαλίζουν ιδιαίτερα
ομοιογενή ζωοτροφή ακόμη και όταν περιλαμβάνονται μεγάλες ποσότητες.
Οι πολλαπλές επιλογές που παρέχει το μηχάνημα εξασφαλίζουν
τη βέλτιστη και ασφαλή φροντίδα του κοπαδιού σας.

VERTI-MIX SELFPROPELLED WAGONS

Strautmann PS manure spreaders are designed to
meet high demands and heavy-duty use. A high degree
of stability under load and long service life are their most
important features. The range of PS spreaders with 2-disc
spreading units provide spreading width of up to 24 m, with a
loading capacity from 21.6 to 34.3 m3, thus being able to satisfy
the needs even of the most demanding professionals.

Τα μηχανήματα διανομής κοπριάς Strautmann PS έχουν σχεδιαστεί
να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις και βαριά χρήση. Ο υψηλός
βαθμός σταθερότητας του φορτίου και η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι
τα πιο σημαντικά τους χαρακτηριστικά. Η γκάμα των διασκορπιστών
PS με 2 δίσκους διασποράς παρέχουν πλάτος διάδοσης έως 24 m, με
χωρητικότητα φόρτωσης από 21,6 έως 34,3 m3, και συνεπώς είναι σε θέση
να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες.

The Strautmann self-propelled fodder mixing wagons
make the labour-intensive procedure of dairy cattle
feeding considerably easier, saving time and money.
Homogeneously mixed ingredients help all animals to be
optimally fed and be less prone to diseases. The result is
healthy cows and high profitability. With an efficient milling
cutter and the new powerful 6-cylinder engine with emission
level 5 and mixing capacity from 11 to 20 m3, the Verti-Mix SF
is the optimal and Most complete solution for professional dairy
cattle feeding.
Τα αυτοκινούμενα βαγόνια Strautmann κάνουν τη διαδικασία εντατικής
εργασίας για τη διατροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ευκολότερη,
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Τα ομοιογενώς αναμεμιγμένα συστατικά
βοηθούν όλα τα ζώα να τρέφονται σωστά και να είναι λιγότερο επιρρεπή σε
ασθένειες. Το αποτέλεσμα είναι υγιείς αγελάδες και υψηλή κερδοφορία. Με
αποτελεσματικό κόφτη άλεσης και τον νέο ισχυρό 6-κύλινδρο κινητήρα με επίπεδο
ρύπων 5 και χωρητικότητα ανάμιξης από 11 έως 20 m3, το Verti-Mix SF είναι η
καλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη λύση για επαγγελματική διατροφή βοοειδών
γαλακτοπαραγωγής.

Το δυνατό και ανθεκτικό αμάξωμα της Strautmann Super-Vitesse
CFS είναι ιδανικό τόσο για τη συγκομιδή χόρτου, όσο και για μεταφορές.
Ο συνδυασμός διαφόρων εξαρτημάτων στα βαγόνια CFS εξασφαλίζει
υψηλή απόδοση με χαμηλές απαιτήσεις ισχύος. Η μονάδα συλλογής,
ο κύλινδρος CFS, ο ρότορας διπλής κοπής συντονίζονται ιδανικά και
αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίζει εξαιρετική
ποιότητα κοπής και ευκολία χειρισμού, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια, χρήματα
και χρόνο.

The Strautmann dump trailers have been designed for
intensive use. The large capacities can be increased even
more and adapt to your needs through attachments. Whether
used for silage or other bulk materials, the Strautmann dump
trailer is the right vehicle for safe and efficient transport for any
application. The available loading capacity of the dump trailers
ranges from 17.2 m3 to 39.7m3.

DUMP TRAILER SMK

Τα ρυμουλκούμενα ανατρεπόμενα Strautmann έχουν σχεδιαστεί για
εντατική χρήση. Οι μεγάλες δυνατότητές τους μπορούν να αυξηθούν ακόμη
περισσότερο και να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας με την εφαρμογή
κατάλληλων εργαλείων. Είτε πρόκειται για φρέσκο χόρτο ή για άλλα υλικά,
το ρυμουλκούμενο Strautmann είναι το κατάλληλο όχημα για ασφαλή και
αποτελεσματική μεταφορά. Διαθέσιμη χωρητικότητα φόρτωσης ρυμουλκούμενων
από 17,2m3 έως 39,7m3.

Specialized vehicles /
Εξειδικευμένα οχήματα
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Taking care of guests and grounds can be a lot of
hard work. But with Cushman® vehicles on your
team, you’ll have the cargo space and seating capacity
to get more from every day. Maintaining a pristine course
isn’t always a pretty job. And when it’s time to do the heavy
hauling, these vehicles are ready to work.

Textrons offers high-quality turf equipment, utility vehicles and golf cars delivering
superior performance for its customers while also working to be environmentally
conscious. Royal palace lawns, legendary golf courses, monuments and football
pitches use Tetxron’s equipment for their needs .
Η Textron προσφέρει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό κοπής χλοοτάπητα, οχημάτων
πολλαπλών χρήσεων και αυτοκινήτων γκολφ, παρέχοντας ανώτερη απόδοση
για τους πελάτες της ενώ διατηρεί παράλληλα περιβαλλοντική ευσυνειδησία.
Παλάτια, θρυλικά γήπεδα γκολφ, μνημεία και μεγάλα ποδοσφαιρικά γήπεδα
χρησιμοποιούν μηχανήματα της Textron για τις ανάγκες τους.

CUSHMAN UTILITY VEHICLES
FOOD AND BEVERAGE SERVICE VEHICLES

As the long-standing leader in golf car innovation, AC
drivetrain efficiency and IntelliBrake™ technology, the
E-Z-GO® RXV® continues to raise the bar on superior golf
car performance. No other vehicle delivers a more reliable,
efficient performance and offers the host of upgraded features
of the RXV.

E-Z-GO GOLF CARS

Όντας επί χρόνια ο ηγέτης της καινοτομίας στα αυτοκίνητα γκολφ,
στην απόδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης AC και στην
τεχνολογία IntelliBrake™, το E-Z-GO® RXV® εξακολουθεί να ανεβάζει
τον πήχη στα αυτοκίνητα γκολφ υψηλών αποδόσεων. Κανένα άλλο όχημα
δεν προσφέρει πιο αξιόπιστη, αποτελεσματική απόδοση και το πλήθος των
αναβαθμισμένων λειτουργιών του RXV.

A full line of professional turf maintenance equipment
designed for golf, sport and municipal applications by
internationally recognised brands Ransomes and Jacobsen.
Μια πλήρης σειρά επαγγελματικού εξοπλισμού κοπής γρασιδιού,
σχεδιασμένη για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις και
χώρους πρασίνου, από τις διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες
Ransomes και Jacobsen.

RANSOMES – JACOBSEN
GREEN MOWERS

The Cushman Shuttle is the ideal choice for transporting
staff, as well as your guests, including their luggage and
golf bags. Golf is hospitality at its best. From workers and
event volunteers to members and guests, it’s all about taking
care of the people that make things happen for your course.
These Cushman Shuttle™ personnel transport vehicles were
designed to get everyone where they need to be in comfort and
style, keeping your business in the right direction.

CUSHMAN PERSONNEL
TRANSPORT

Τα Cushman Shuttle είναι η ιδανική επιλογή για τη μεταφορά
προσωπικού, καθώς και των επισκεπτών σας, περιλαμβανομένων των
αποσκευών τους. Το γκολφ θεωρείται η υπέρτατη μορφή φιλοξενίας.
Από τους εργαζόμενους και τους εθελοντές εκδηλώσεων, ως τα μέλη και
τους καλεσμένους, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη φροντίδα ανθρώπων
που ενισχύουν την πορεία σας. Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Cushman
Shuttle™ είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν τους πάντες εκεί που χρειάζεται με
άνεση και στιλ, ώστε η επιχείρησή σας να εξακολουθήσει να κινείται στη σωστή
κατεύθυνση.

Η φροντίδα των επισκεπτών και των γηπέδων απαιτεί πολλή και
σκληρή εργασία. Με τα οχήματα Cushman®, όμως, στην ομάδα
σας, εξασφαλίζετε χώρο φορτίου και χωρητικότητα καθισμάτων
που σας επιτρέπουν να εκμεταλλευτείτε την κάθε μέρα στο έπακρο.
Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διατήρηση ενός γηπέδου γκολφ σε άψογη
κατάσταση. Και όταν έρθει η ώρα να μεταφέρετε βαριά φορτία, τα
οχήματα αυτά είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

The all new E-Z-GO Shuttle Bus 14 offering you maximum comfort and productivity for transport groups
up to 14 people around your site with ease and safety,
whether they are guests, staff, crew, or customers. Powered by 12 batteries with 72V AC motor and featuring comfortable, ergonomic seats, you can travel in style and comfort
for up to 120 km distance between full charges.

ELECTRIC E-Z-GO
SHUTTLE BUS 14

Το ολοκαίνουργιο E-Z-GO Shuttle Bus 14 σας προσφέρει τη
μέγιστη άνεση για τη μεταφορά έως και 14 ατόμων στον χώρο σας
με ευκολία και ασφάλεια , είτε πρόκειται για επισκέπτες, προσωπικό,
πλήρωμα ή πελάτες. Τροφοδοτείται από 12 μπαταρίες με ηλεκτρικό
κινητήρα 72V AC και διαθέτει εργονομικά άνετα καθίσματα. Μπορείτε
να ταξιδέψετε με στιλ και άνεση σε απόσταση έως και 120 χιλιόμετρα μετά
από πλήρη φόρτιση.
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After-sales services /
Υπηρεσίες μετά την πώληση
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Supporting our customers, season after season.
ConAgro take great pride in providing the complete range of after-sales parts and support services that keep our customers’ equipment
in excellent working condition. We carry the complete line of Genuine Spare Parts from our suppliers and use the latest tools and
equipment for performing diagnostics, maintenance and repairs, covering the whole Cyprus and supporting all customers who own
and operate the equipment of our brands.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ολόχρονα.
Η conAgro Ltd αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας
των μηχανημάτων, διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικών για άμεση εκπλήρωση των αναγκών των πελατών της. Τα έμπειρα
και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία μας, παρέχουν Παγκύπρια έγκυρη επιτόπου υποστήριξη, πληροφόρηση και γρήγορη
επίλυση των προβλημάτων. Η εταιρεία προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών και δυνατότητα ταχείας
παράδοσης.
Technical support department
ConAgro Ltd has set up fully equipped workshops and mobile service vans for direct customer service. Our
workshops are staffed with highly trained technicians and equipped with the latest technology diagnostic tools.
Our staff undergo regular training to keep up with the demands created by the fast-paced of technological
evolution of the machinery and equipment of our field.
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Η ConAgro Ltd έχει δημιουργήσει πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο και οχήματα για την άμεση
εξυπηρέτηση των πελατών της. Το συνεργείο μας στελεχώνεται με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς
και είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά διαγνωστικά εργαλεία. Το προσωπικό
μας μετεκπαιδεύεται τακτικά, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που δημιουργεί
ο ταχύς ρυθμός τεχνολογικών αλλαγών στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του κλάδου μας.
Spare Parts Department
We take pride in being able to provide the complete range of Genuine Spare Parts. Customers are being served by well-trained staff who are available to provide immediate
support by using e-catalogues and e-ordering systems. We offer high availability and
fast delivery of ordered parts. Our aim is to provide customers with the parts they
need when they need them!
Τμήμα ανταλλακτικών
Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να παρέχουμε πλήρη γκάμα γνήσιων
ανταλλακτικών. Οι πελάτες μας εξυπηρετούνται από άρτια καταρτισμένο
προσωπικό που είναι διαθέσιμο για άμεση υποστήριξη χρησιμοποιώντας
ηλεκτρονικούς καταλόγους και συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελίας.
Προσφέρουμε υψηλή διαθεσιμότητα και γρήγορη παράδοση των
ανταλλακτικών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες τα
ανταλλακτικά που χρειάζονται, όταν τα έχουν ανάγκη!

ISO certifications of conAgro / πιστοποιήσεις ISO της conAgro
We are proud to announce that ConAgro Ltd has been assessed by the Cyprus Certification Company (CCC) and found it to be
in conformity with the requirements of the following standards: ISO 45001:2018 & CYS EN ISO 9001:2015 / Με υπερηφάνεια
σας ανακοινώνουμε ότι η ConAgro Ltd έχει αξιολογηθεί από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και διαπιστώθηκε ότι
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων: ISO 45001:2018 & CYS EN ISO 9001:2015.
ISO 45001:2018
The certificate is granted in accordance with the CCC General Rules and Procedures for the Assessment and Certification of
Occupational Health and Safety Management Systems and is ruled by the terms of the relevant contract between the Cyprus
Certification Company and the enterprise. / Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΚΕΠ, και διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης
σύμβασης μεταξύ της ΚΕΠ και της Επιχείρησης.
CYS EN ISO 9001:2015
The certificate is granted in accordance with the CCC General Rules and Procedures for the Assessment and Certification of
Quality Systems and is ruled by the terms of the relevant contract between the Cyprus Certification Company and the enterprise.
/ Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας της ΚΕΠ
και διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΚΕΠ και της Επιχείρησης.

www.conagro.com.cy

