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Η άριστη ποιότητα κατασκευής των Γεωργικών Αµπελουργικών Πασσάλων, µε  πιστοποιηµένο γαλβανι-

ζέ  µέταλλο µε Zn 275 g/m2, είναι κατάλληλα για τις ανάγκες των καλλιεργητών µε νέα πλήρως αυτοµατο-

ποιηµένα  προφίλ για κάθε τύπο αµπελώνα, οπωρώνα, εγκατάσταση καλλιεργειών που απαιτούν  στήριξη, 

λαχανικών, παλµέτες καρποφόρων, κλπ.. 

Χάρη στις πολλές επιλογές λεπτοµέρειες και σχήµατα που υπάρχουν 

στους  πασσάλους , είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στην κάµψη και συστροφή του 

σώµατος, καθιστώντας τα ιδανικά για µηχανική συγκοµιδή. 

 Και όλα τα παραπάνω µε την καλύτερη σχέση τιµής/ποιότητας, προσιτά ακόµα 

και για τον ερασιτέχνη , αλλά και ιδανικά για τον επαγγελµατία που αναζητά ο-

ριστικές ποιοτικές λύσεις και µείωση του κόστους παράγωγης και τον εκσυγχρο-

νισµό της καλλιέργειας του. 

Τα βασικά µέρη που αποτελούν το σύστηµα στήριξης του αµπελώνα είναι τα πα-

ρακάτω: 

-Πάσσαλοι γραµµής: οι οποίοι  τοποθετούνται κατά µήκος των γραµµών του αµπελιού και στηρίζουν στο 

µήκος της γραµµής τα σύρµατα καλλιέργειας και την ίδια την καλλιέργεια. 

-Πάσσαλοι κεφαλής ή ακριανοί: οι οποίοι είναι 2 για κάθε γραµµή αµπελιού και τοποθετούνται ένας 

στην αρχή και ένας στο τέλος της γραµµής. Σε αυτούς τεντώνονται τα σύρµατα στήριξης της γραµµής, κα-

θώς και τα σύρµατα καλλιέργειας για την διαχείριση των βλαστών. Οι πάσσαλοι κεφαλής είναι το µέσο 

µετάδοσης των φορτίων και ταλαντώσεων της γραµµής µέσω των συρµάτων στο χώµα και συγκεκριµένα 

στις άγκυρες. 

-Άγκυρες : οι οποίες είναι καρφωµένες ή βιδωµένες στο χώµα και απορροφούν την µετάδοση όλων των 

καταπονήσεων της γραµµής στήριξης µέσω των πασσάλων κεφαλής. Είναι και αυτές 2 ανά γραµµή αµπε-

λιού. 

-Σύρµατα: διακρίνονται σε στήριξης και καλλιέργειας µε βάση την χρήση τους και την θέση τους στο σύ-

στηµα στήριξης. Τα στήριξης χρησιµοποιούνται πάντα και είναι πολύ καλά τεντωµένα, ενώ τα καλλιέργει-

ας εξαρτώνται από  την τεχνική κλα-

δέµατος και διαµόρφωσης του αµπε-

λώνα. 

-Περιφερειακά εξαρτήµατα: όπως 

εντατήρες συρµάτων, λαµάκια για 

την διαχείριση των συρµάτων καλ-

λιέργειας , ελατήρια διαχείρισης βλα-

στών σε πιο εξελιγµένες τεχνικές 

καλλιέργειας κλπ.. 
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Οι πάσσαλοι µας είναι ιδανικοί, µελετηµένοι , και 

δοκιµασµένοι για αµπελουργικές καλλιέργειες , 

γεωργικές εφαρµογές σε καλλιέργειες  που απαι-

τούν γραµµική στήριξη και µηχανι-

κή  καλλιέργεια, όπως οπωροφόρα δέντρα κλπ.  

∆ίνουν αξιόπιστες και οριστικές λύσεις, κάνοντας εύκολη την εγκατάσταση και την παραγωγική διαδικασία, µειώ-

νοντας το κόστος εγκατάστασης αλλά και παραγωγής για τον επαγγελµατία και τον ερασιτέχνη παραγωγό. 

Η προτεινόµενη απόσταση µεταξύ των πασσάλων είναι περίπου 4-5 µέτρα ενώ το βάθος τοποθέτησης κυµαίνεται 

στο 25-35% του µήκους του πασσάλου ανάλογα µε το έδαφος και την καλλιέργεια. 

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ «U» 44Χ31 

Ο πάσσαλος έχει διάσταση 44Χ31mm, γαλβανιζέ µε πάχος 1,5mm και 1,25mm. 

Το προφίλ είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφει το πρόβληµα της α-

στάθειας του πασσάλου στο έδαφος  από τους κλυδωνισµούς. 

Οι νευρώσεις είναι φτιαγµένες µε τρόπο που εξασφαλίζουν εκτός από µεγάλη σταθερότητα 

και πολύ µεγάλη αντοχή κάµψης.  

Ο πάσσαλος είναι εξοπλισµένος µε µια σειρά από εξωτερικούς γάντζους.  

Οι γάντζοι είναι ,µονοί (<αυτιά>) και είναι έτσι φτιαγµένοι ώστε να εξασφαλίζουν τέλεια 

εφαρµογή του σύρµατος ακόµα και σε εδάφη ανώµαλα ή µε µεγάλη κλίση! 

Οι µονοί γάντζοι επιτρέπουν µια βολική και εύκολη τοποθέτηση των συρµάτων καθώς και 

ταχύτατη αντικατάσταση τους. 

Επίσης είναι εφικτή η τοποθέτηση περισσοτέρων συρµάτων σε διάφορα ύψη χωρίς επιπλέ-

ον έξοδα για αξεσουάρ και τρυπήµατα 

ΝΕΟΣ!! ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ "ΜΑΧ" ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 55Χ39 

Ο πάσσαλος γραµµής ‘ΜΑΧ’ σχεδιάστηκε και δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες 

των παραγωγών για ακόµη δυνατότερους και στιβαρούς πασσάλους  ιδανικούς για καλ-

λιέργειες τελευταίας γενιάς και πλήρους µηχανικής καλλιέργειας. 

Ο πάσσαλος διατίθεται σε προφίλ 55Χ39 χιλιοστά και πάχος 1,5 και 1,8 χιλιοστά. Τα 

’αυτιά’ είναι τοποθετηµένα κατά µήκος του πασσάλου σε ζεύγη ανά 10 εκατοστά, δίνο-

ντας απεριόριστες δυνατότητες τοποθέτησης συρµάτων και περιφερειακών υποδοµών, 

όπως άρδευση κλπ. Επίσης πριν το τελευταίο ζευγάρι αυτιών υπάρχει ένα ζευγάρι µε ανά-

ποδα αυτιά για το γάντζωµα των συρµάτων στην φάση προ-κλαδέµατος. 

Οι πάσσαλοι είναι φτιαγµένοι από ατσάλι DX51D/EN10346 µε γαλβάνισµα Z275gr/

sqm senzimir υψηλής αντοχής.  
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ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 
Οι πάσσαλοι κεφαλής  τοποθετούνται στις άκρες στων γραµµών και δέχονται  µεγαλύτερα φορτία καθώς ‘δένουν’ 

την γραµµή, τεντώνουν τα σύρµατα ,και ενώνονται µεταφέροντας το τελικό µεγάλο φορτίο της γραµµής, µε τις 

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 55Χ39

Ο πάσσαλος έχει διάσταση 55Χ39mm, γαλβανιζέ. Το προφίλ σε τοµή που σχηµατίζει 

ένα ανοιχτό «U» µε διαµήκεις νευρώσεις, διαµορφωµένες έτσι ώστε να διατηρήσει ο 

πάσσαλος µε την  πάροδο του χρόνου τα χαρακτηριστικά του, την αξιοπιστία του και 

την στιβαρότητα του. Οι νευρώσεις είναι φτιαγµένες µε τρόπο που εξασφαλίζει εκτός 

από µεγάλη σταθερότητα και πολύ µεγάλη αντοχή κάµψης. 

Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται µε πάχος 1,5mm 1,8mm και 2mm. 

Κατασκευάζονται σε δυο εκδόσεις µε κυλινδρικό τεντωτήρα (δεν περιλαµβάνεται) και 

µε µονή κεντρική οπή. 

Στην δεύτερη έκδοση µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε είδος τεντωτήρα ενώ 

ΑΓΚΥΡΕΣ  

& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Άγκυρες για την στήριξη της γραµµής . Στην άγκυρα µε-

ταδίδεται µέσω των συρµάτων το µεγαλύτερο φορτίο τα-

λάντωσης και βάρους της γραµµής. Ανάλογα µε το είδος 

του εδάφους πρέπει να χρησιµοποιηθεί και η κατάλληλη 

άγκυρα. Στα σκληρά χώµατα προτείνεται η ελικοειδής στα 

πολύ πετρώδη η 'Τ' ενω στα βαθιά εδάφη αυτές µε δίσκο 

ανάλογα αν αυτό είναι αργιλώδες, αµµώδες, κλπ καθώς 

και από το µήκος της γραµµής καλλιέργειας. 

ΝΕΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ "HEAVY DUTY" 60X55 

Νέος πάσσαλος κεφαλής µε διάσταση 60Χ55mm, γαλβανιζέ. Εί-

ναι κατασκευασµένος για ακόµη µεγαλύτερες καταπονήσεις και υποστήριξη 

όλων των νέων γενιάς συστηµάτων διαχείρησης και έντασης συρµάτων. Το προ-

φίλ σε τοµή που συνδυαζει τα πλεονεκτήµατα του προφίλ «U» που προσφέρει 

µεγαλύτερη αντοχή στην κάµψη και των δύο πλευρικών έντονων νευρώσεων 
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ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ GALVALID© 

Τα γαλβανιζέ χαλύβδινα σύρµατα τεχνολογίας GALVALID© είναι πολύ υψηλών προδια-

γραφών κατά ΕΝ-10244-2 cl.B µε ειδικό κράµµα ψευδαργύρου 95% (115-150gr/m2) και 

αλουµινίου 5%. 

Η υπερτριπλάσια περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο απο τα κοινά γαλβανιζέ σύρµατα του εµπορίου, καθώς και 

το 5%  αλουµινίου, καθιστούν την αντοχή τους πολύ υψηλότερη µε πλέον του τριπλάσιου ορίου θράυσης 800-

1000Nt/mm2 και χρόνο ζωής πολύ µεγαλυτερο λόγω του ειδικού κραµµατος εως και πενταπλάσιο απο τα κοινά 

σύρµατα του εµπορίου. 

Είναι ιδανικά για την στήριξη των γραµµών καλλιέργειας και των πασσάλων, αλλά και οικονοµικότερα αφού χρη-

σιµοποιούνται σε µικρότερες διατοµές λόγω της εξαιρετικής  ανθεκτικότητας και της σκληρότητας τους και κατά 

συνέπεια αποδίδουν περισσότερα µέτρα ανά κιλό!  

 GALVALID© -AL 900 eco πάχους 2,0 χιλιοστών. 

Χρησιµοποιείται κυρίως σαν σύρµα καλλιέργειας για την δια-

χείρηση των βλαστών ή σαν σύρµα στήριξης στο υψηλότερο 

τµήµα της γραµµής των πασσάλων. 

 Συσκευασµένο σε κουλούρα βάρους 25 κιλών και µήκους 

1063 µέτρων.  

GALVALID© -AL 900 eco , πάχους  2,5 ή 2,8 χιλιοστών. 

Χρησιµοποιείται αποκλειστικά σαν σύρµα στήριξης της γραµ-

µής των πασσάλων. 

 Συσκευασµένο σε κουλούρα βάρους 25 κιλών και µή-

κους 645  και 518 µέτρων αντίστοιχα. 
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ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ RIZE 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Γραµµικές καλλιέργειες και  γεωργικές εργασίες: 
τα  KWIK-LOCS µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

τερµατικοί τεντωτές των γραµµών στήριξης και καλλιέργειας , ως ενδιάµεσοι τεντωτήρες των γραµµών καλλιέργει-

ας , ως συνδετήρες των κοµµένων συρµάτων των γραµµών στήριξης και καλλιέργειας , σε αντηρίδες στήριξης , σε 

θηλιές συρµάτων και συρµατόσκοινων στήριξης ,έντασης και αγκύρωσης , στην  σύνδεση πολλών κοµµατιών συρ-

µάτων και σε πολλές άλλες εφαρµογές, δίνοντας άµεσες και εύκολες  λύσεις στις καθηµερινές γεωργικές εργασίες. 

Περιφράξεις  και κτηνοτροφία : τα  KWIK-LOCS µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τερµατικοί τεντωτές των 

γραµµών στήριξης των πλεγµάτων περίφραξης , ως ενδιάµεσοι τεντωτήρες των γραµµών που στηρίζουν τα πλέγµα-

τα , ως συνδετήρες των κοµµένων συρµάτων των γραµµών περιφράξεων, για τέντωµα, ανόρθωση και επι-

σκευή  πεσµένων πλεγµάτων περίφραξης.  Ως αντηρίδες στήριξης , σε θηλιές συρµάτων και συρµατόσκοινων στήρι-

ξης ,έντασης και αγκύρωσης , καθως και στην  σύνδεση πολλών κοµµατιών συρµάτων. Ακόµη τα KWIK-LOCS το-

ποθετούνται και   σε ηλεκτροφόρους φράχτες για ζώα καθώς µπορεί να τεντώσει και να ενώσει  και πλαστικά σύρ-

µατα πολυαιθυλενίου , αλλά και σε πολλές άλλες εφαρµογές, δίνοντας άµεσες και εύκολες  λύσεις στις καθηµερι-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

ΙΣΧΥΡΑ: περισσότερο από  τα σύρµατα. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ: παντός καιρού, κατασκευασµένα από κράµα ψευδαργύρου. 

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΑ: κατάλληλα για πολλές διαφορετικές εφαρµογές και χρή-

σεις. 

ΓΡΗΓΟΡΑ: τοποθετούνται σε δευτερόλεπτα. 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ: χωρίς να χρειάζεται κόψιµο του σύρµατος όπως στους 

άλλους  αντίστοιχους εντατηρες του εµπορίου. 

ΕΥΚΟΛΑ: κλειδώνουν µόνα τους απλά µε την είσοδο του σύρµατος. 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ: εύκολη ρύθµιση χάρη στον πύρο ρύθµισης. 

ΑΣΦΑΛΗ: αξιόπιστα και αποτελεσµατικά. 
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΤΟΥΝΕΛ 

 Καινοτοµία στα χωρικού τύπου τούνελ µε υψηλή ποιότητα υλικού µε αντοχή στο χρόνο και τις καταπο-

νήσεις µε µερικά από τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:  

 -Χαµηλό κόστος υλικών µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. 

 -Πολύ γρήγορη τοποθέτηση του σκελετού αλλά και του υλικού κάλυψης. 

 -Χαµηλό κόστος εγκατάστασης χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων γνώσεων και προσωπικού. 

 -'Ευκολη µετεγκατάσταση όταν "εξαντληθεί" το χωράφι. 

 -∆υνατότητα σηκώµατος του πλαστικού (φώτο) για εξαερισµό αφού δεν εχει τα δυσλειτουργικά κλίπς 

πάνω στο τόξο. 

 -'Ευκολη µετατροπή απο προστασία µε νάυλον  σε σκίαστρο αφού δεν εχει κλίπς που πρέπει µε δυσκολία 

να αφαιρεθούν "τραυµατίζοντας" το υλικό κάλυψης. 

 -Χαµηλός συντελεστής απόσβεσης εγκατάστασης και κατά συνέπεια αισθητή µείωση του κόστους παρα-

γωγής. 

 -Ιδανικό για τον επαγγελµατία, αλλά και τον ερασιτέχνη. 

 Τα θερµοκηπιακά τόξα είναι γαλβανιζέ και κατασκευασµένα σε κλειστό τριγωνικό προφίλ διαστάσεων 

32Χ30mm και πάχους 7/10 χάρη στο οποίο  επιτυγχάνεται η υψηλή ευκολία τοποθέτησης του σκελετού 

αλλά και του θερµοκηπιακού φίλµ κάλυψης ή του διχτυού σκίασης. 

 Τα τόξα είναι διαθέσιµα σε διαστάσεις ανοίγµατος 4 και 5 µέτρων. 

 H προτεινόµενη απόσταση τοποθέτησης µεταξύ των τόξων είναι περίπου 2 µετρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η' Ι∆ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΤΟΥΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟ-

ΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.  
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ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ –VEG 

Οι πάσσαλοι για την λαχανοκοµία δηµιουργήθηκαν και βασί-

στηκαν  στην αποδεδειγµένα απόλυτα επιτυχηµένη και δοκιµα-

σµένη  τεχνική των πασσάλων τύπου “U” στην αµπελουργία µε 

κάποιες ελαφρές εργοστασιακές τροποποιήσεις και αλλαγές 

στην λειτουργία τους. 

Τα πλεονεκτήµατα για τον παραγωγό είναι τα παρακάτω: 

-Χαµηλό κόστος εγκατάστασης ανά στρέµµα και εφάπαξ. ∆εν 

χρειάζεται κανένα από τα υλικά στήριξης  ανανέωση αφού όλα 

είναι από γαλβάνιζε σίδερο (µε Zn 275 g/m2) υψηλής ποιότη-

τας σε αντίθεση µε πεπαλαιωµένες τεχνικές γραµµικής στήρι-

ξης όπως καλάµια, ξύλα, κλπ.. 

- ∆ραστική µείωση του κόστους παραγωγής λόγω της οµοιοµορφίας και καθετοποίησης  της καλλιέργειας. Λιγότερα 

ή µηδενικά δεσίµατα, εύκολη συλλογή,  εύκολη φυτοπροστασία και έλεγχος της παραγωγής, κλπ.. 

-Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και κατά συνέπεια της τελικής τιµής του προϊόντος. 

- Ευελιξία των υλικών στήριξης λόγω της κατασκευής τους για εύκολη εναλλαγή καλλιέργειας από εποχή σε εποχή ή 

από χρονιά σε χρονιά. 

Τα βασικά µέρη που αποτελούν το σύστηµα στήριξης του είναι τα παρακάτω: 

-Πάσσαλοι γραµµής: οι οποίοι  τοποθετούνται κατά µήκος των γραµµών και στη-

ρίζουν στο µήκος της γραµµής τα σύρµατα καλλιέργειας και την ίδια την καλλιέρ-

γεια. 

-Πάσσαλοι κεφαλής ή ακριανοί:είναι 2 για κάθε γραµµή και τοποθετούνται ένας 

στην αρχή και ένας στο τέλος της γραµµής. Σε αυτούς τεντώνονται τα σύρµατα 

στήριξης της γραµµής, καθώς και τα σύρµατα καλλιέργειας για την διαχείριση των 

βλαστών. Οι πάσσαλοι κεφαλής είναι το µέσο µετάδοσης των φορτίων και ταλα-

ντώσεων της γραµµής µέσω των συρµάτων στο χώµα και συγκεκριµένα στις 

άγκυρες. 

-Άγκυρες : οι οποίες είναι καρφωµένες ή βιδωµένες στο χώµα και απορροφούν 

την µετάδοση όλων των καταπονήσεων της γραµµής στήριξης µέσω των πασσά-

λων κεφαλής. Είναι και αυτές 2 ανά γραµµή. 

-Σύρµατα:Τα λεγόµενα στήριξης, χρησιµοποιούνται πάντα και είναι πολύ καλά τεντωµένα, αφού ειναι το µέσο µε-

τάδοσης των φορτίων της καλλιέργειας στους ακριανούς πασσάλους.  

-Περιφερειακά εξαρτήµατα: όπως εντατήρες συρ-

µάτων, δίχτυα αναρρήχησης λαχανικών, σπαγκοι, 

ελατήρια διαχείρισης βλαστών σε πιο εξελιγµένες 

τεχνικές καλλιέργειας κλπ.. 

Οι τιµές και διαστασεις των πασσαλων VEG εί-

ναι ιδιες µε αυτές των πασσαλων “U” που ανα-

γραφοναται στην σελιδα 3. Κατά την παραγγελια 

είναι απαραιτητη η επισηµανση ότι είναι τυπου 

VEG. 
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ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ ΕΙ∆Η 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 

Εξειδικευµένη επαγγελµατική ταινία πολυαιθυλαινίου ΡΕ, µε προστασία UV και ειδική επίστρωση µε κόλλα πά-

χους 26µ, για την επιδιόρθωση των θερµοκηπιακών φίλµ αλλά και των σκληρών υλικών κάλυψης. Η άριστη ποιότη-

τα της, µε εξαιρετική µηχανική αντοχή, και  αντοχή στις καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζει άµεση επιδιόρθωση της 

ζηµιάς και περιορισµό της επέκτασης της. 

Πλάτος : 150 χιλιοστά (15 εκατοστά) 

Μήκος: 50 µέτρα 

Πάχος: 130µ (µικρά) 

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΑΣΜΑ-ΩΜΕΓΑ 

Ωµέγα από ατσάλι πάχους 4,8 χιλιοστών πλάτους 92 εκατοστών ύψους 48 εκατοστών. Αξιόπιστη λύση µε πλεονέ-

κτηµα την γρήγορη και οµοιόµορφη εγκατάσταση των µίνι-τούνελ. 

 ΕΛΑΣΜΑ-ΩΜΕΓΑ ΜΕΓΑΛΟ 

 Μετά την επιτυχηµένη πορεία του ωµέγα για τα κοινά λαχανικά και κατόπιν 

απαιτήσεως πολλών παραγωγών, δηµιουργήσαµε µια διάσταση ιδανική για την 

χαµηλή κάλυψη των κολοκυνθοειδών όπως καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι κλπ.. 

 Ωµέγα από ατσάλι πάχους 4,8 χιλιοστών πλάτους 125 εκατοστών ύψους 60 

εκατοστών. Αξιόπιστη λύση µε πλεονέκτηµα την γρήγορη και οµοιόµορφη ε-

γκατάσταση των µίνι-τούνελ. 

∆ΕΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΑΧ 

Ειδικό, επαγγελµατικό δετικό µίσχων πλαστικής ταινίας & συνδε-

τήρων της Ιαπωνικής MAX µε την εµπειρία και την τεχνογνωσία 

από το 1968. 

Eξοικονοµεί, χρόνο και µειώνει τα κόστη παραγωγής.  

∆ένει και συγκρατεί το αµπέλι, φρούτα και λαχανικά µε µία κίνη-

ση. Ιδανικό και εύκολο στη στερέωση κλαδιών και φυτών σε φυ-

τώρια, θερµοκήπια, αγρούς και για δέσιµο δεµάτων κλαδιών & 

λουλουδιών µικρής και µεγάλης διαµέτρου 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Agrotube 
Tα προιόντα Agrotube,είναι ιδανικά για την προστασία και στήριξη του αµπελιού, του ελαιώνα, του οπωρώνα, ανα-

δασώσεων και λοιπών φυτών και καλλιεργειών που χρήζουν στήριξης και προστασίας στα πρώτα χρόνια φύτευσης  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ 

 Το Agrotube vine είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή προστατευτικά αµπέλου και προσφέρει µια οικονοµική λύση για 

την ενίσχυση της ανάπτυξης και προστασίας του αµπελιού . 

 Παρέχει ένα βελτιωµένο περιβάλλον ανάπτυξης µε αποτέλεσµα την πρώιµη ανάπτυξη, υψηλότερα ποσοστά επιβίω-

σης και µια ισχυρότερη ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού µε λιγότερους πλευρικούς βλαστούς. 

 Επίσης προστασία έναντι των τρωκτικών και άλλων βλαβερών ζώων, έναντι τυχαίας επαφής µε ζιζανιοκτόνο καθως 

και προστασία απο τραυµατισµούς µηχανικής ζιζανιοκτονίας και καλλιεργητικών εργασιών, και παγετούς. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ 

Agrotube vine  είναι µια τετράγωνη κατασκευή µε διπλό τοίχωµα. 

Υλικό σύνθεση: 
Σταθεροποιηµένο πολυπροπυλένιο µε φίλτρο UV, αβλαβές για το πε-

ριβάλλον. 

Χρώµατα: 
Ανοιχτό Πράσινο. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
 Στερεό τοίχωµα για την πλήρη προστασία κατά των ζώων, ζιζανιο-

κτόνων και εργασιών συντήρησης 

Αντοχή: 
Ανθεκτικό διπλό τοίχωµα για σχέση υψηλής αντοχής / χαµηλής ανα-

λογία βάρους - κάνοντας το εύκολο στον χειρισµό και τοποθέτηση.  

Σταθεροποιηµένο µε φίλτρα UV για µέχρι 3 χρόνια της ζωής (µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τις συνθήκες εγκατά-

στασης). 

Μπορέι να ξαναχρησιµοποιηθεί και σε δέυτερη φύτευση. 

Εφαρµογές: 

Κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους αµπελιών. 

Η οικονοµικότερη και πρακτικότερη λύση για µεγάλης έκτασης και εντατι-

κούς αµπελώνες  
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ΚΛΙΠΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ & ΓΑΝΤΖΟΙ  ΑΜΠΕΛΟΥ 

ΤΙΒΙ-ΒΙΟ 

Πιστοποιηµένα βιοδιασπώµενα προιόντα για την λα-

χανοκοµία και την αµπελουργία. Προέρχονται απο 

βιοπολυµερή φυτικής προέλευσης και συγκεκριµένα 

απο καλαµπόκι. 

 Τα προιόντα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον αφή-

νονται στο έδαφος και διασπώνται σε χούµους. Υλι-

κά υψηλής τεχνολογίας απόλυτα φιλικά προς το περι-

βάλλον σε αντίθεση µε τα πλαστικά.  

Ιδανικά για µονάδες παραγωγής υψηλής ποιότητας 

µε οικολογική συνείδηση, και βιολογικές καλλέργει-

ες, καθώς και για ερασιτέχνες που σέβονται το περι-

βάλλον. 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆ΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑΣ 

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΡΟ∆ΙΑΣ 'Υ' 

 Ο πάσσαλος 'Υ' είναι κατασκευασµένος για να καλύψει τις ανά-

γκες της σύγχρονης δενδροκοµίας. Ο πατενταρισµένος πάσσαλος 

επιτρέπει την ταχύτατη και λειτουργική µετακίνηση των συρµά-

των καλλιέργειας που συγκρατούν τα κλαδιά των νεαρών δέντρων 

κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης τους και στην συνέχεια οταν 

έχει ολοκληρωθεί η διαµόρφωση τους και βρίσκονται πλέον σε 

πλήρη παραγωγή. 

∆ιαφέρει απο τους απλούς δεντροκοµικούς πασσάλους, χάρη 

στην στιβαρή κατα-

σκευή του, ενισχυµέ-

νη απο ισχυρές αντη-

ρίδες που κατανέ-

µουν ισορροπηµέ-

να τα φορτία. 

Η προτεινόµενη από-

σταση µεταξύ των 

πασσάλων είναι κατά 

µέσο όρο 10 µέτρα 

ανάλογα µε το σχέδι-

ο φύτευσης της καλ-

λιέργειας. 



 12 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

Ιδανικά για την στήριξη των φυτών ντοµάτας  κατά µήκος του σπάγκου ανάρτησης. Στον 

µεντεσέ τους, έχουν ειδικά "∆όντια" για να µαγκώνουν τον σπάγκο στο επιθυµητό ύψος 

που θέλουµε να συγκρατήσουµε τα φυτά. Η διάµετρος τους είναι 25 χιλιοστά. 

Συσκευασία 9.000 τεµαχίων ΛΕΥΚΑ, ∆ΙΑΦΑΝΑ & ΜΑΥΡΑ 

ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ 

Ιδανικά για την στήριξη των φυτών κολοκυθιού. Βελτιώνει την ποιό-

τητα και την συγκοµιδή λόγω της καλύτερης οπτικής επαφής µε την 

παραγωγή  

Συσκευασία 3.000 τεµ. ΛΕΥΚΑ 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 

Στήριγµα που χρησιµοποιιείται για να κρατάει ενωµένα τα φυτά της πιπεριάς, εξασφαλίζο-

ντας τους κάθετη ανάπτυξη. 

Συσκευασία 3.000 τεµ. ΜΑΥΡΑ 

ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΤΣΑΜΠΙΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

Ιδανικά για την στήριξη πολύ βαριών τσαµπιών ντοµάτας.  Αποτρέπει 

το λύγισµα,σπασιµο και ολική απώλεια των τσαµπιών 

Συσκευασία 7.000 τεµ. ΛΕΥΚΑ  

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΣΑΜΠΙΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

Χρησηµοποιείται γαι να αποτρέψει την παραµόρφωση του µίσχου των τσα-

µπιών. Τοποθετείται στο µίσχο µετά την άνθιση, εξασφαλίζοντας την οµοιο-

µορφία των καρπών στο τσαµπί και και την αυξηση της παραγωγής λογω της 

οµαλότερης ροης των χυµών. ∆ιατίθεται σε δύο τύπους, άκαµπτο και 

έυκαµπτο.  

Συσκευασία 20.000 τεµ. ΛΕΥΚΑ 

ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ∆ΙΧΤΥΑ 

Κλίπς για την συγκράτηση των εντοµοστεγών διχτυών και διχτυών σκίασης 

πάνω σε σύρµα. Χάρη στον  σχεδιασµό τους εξασφαλίζουν ταχύτατο και ασφα-

λές πιάσιµο. 
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ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Μανταλάκια εµβολιασµού σιλικόνης υψηλής ποιότητας 

χωρίς υπεροξείδια, µε µεγάλη αντοχή στην ζέστη,για Σο-

λανώδη και Κολοκυνθοειδή. 

∆ιαθέσιµες διάµετροι και συσκευασία 

1,2 mm 40.000 Pcs/κουτί 

1,6 mm 40.000 Pcs/κουτί 

1,8 mm 40.000 Pcs/κουτί 

2,0 mm 40.000 Pcs/κουτί 

2,2 mm 40.000 Pcs/κουτί 

2,5 mm 40.000 Pcs/κουτί 

2,8 mm 40.000 Pcs/κουτί 

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Μανταλάκια εµβολιασµού απο ελαστοµερές υψηλής 

ποιότητας για Σολανώδη και Κολοκυνθοειδή, το οποίο 

πέφτει αυτόµατα µε την ανάπτυξη του φυτού. 

∆ιαθέσιµες διάµετροι και συσκευασία 

 1,5 mm 13.000 Pcs/κουτί 

1,8 mm 8.000 Pcs/κουτί 

2,2 mm 8.000 Pcs/κουτί 

 2,5 mm 10.000 Pcs/κουτί 

 2,9 mm 10.000 Pcs/κουτί 

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ 

Μανταλάκια εµβολιασµού απο ελαστοµερές υψηλής ποιότητας µε 

πολύ γερό κράτηµα, διαθεσιµα και σε επαναχρησιµοποιούµενο 

τύπο, αλλά και σε σταθερής διαµέτρου 3 χιλιοστών για µικρής 

διαµέτρου φυτά.. 

∆ιαθέσιµες διάµετροι και συσκευασία 

Επαναχρησιµοποιούµενο 3,0 mm 4.000 Pcs/κουτί 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Χρησιµοποιούνται για την στήριξη των εµβολιασµένων φυτών και χαρακτηρίζονται 

απο υψηλή αντοχή στην υγρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες. 

∆ιαθέσιµα ύψη και συσκευασία 

 11 cm 52.500 Pcs/κουτί 

 15 cm 48.000 Pcs/κουτί 

 20 cm 27.000 Pcs/κουτί 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ 

∆ΙΧΤΥΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

∆ίχτυα αναρρίχησης λαχανικών ιδανικά για καλλιέργειες όπως φασό-

λια και αναρριχώµενα κολοκυνθοειδή, αγγούρι κολοκύθια κλπ.. Εκ-

µηδενίζει την διαδικασία δεσίµατος των φυτών και βελτιώνει την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

∆ΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΑ 

∆ίχτυα ειδικά για την προστασία των καλλιεργειών απο πουλιά. Εξα-

σφαλίζουν επαρκή αερισµό και φώς χωρίς να αλλοιώνουν την ποιότη-

τα παραγωγής. ∆ιαθέτονται σε δύο τύπους, ρολό για γραµµικές καλ-

λιέργεις οπως Αµπέλι Αρόνια κλπ. καθως και σε "σεντόνι" για µεµο-

νωµένα δέντρα και κληµαταριές. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

Εργαλείο χειρός για την ταχύτατη χρήση της χάρτινης ταινίας ή του κορδονοιύ και όλων των δετικών υλι-

κών που περιέχουν σύρµα.  

ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BAMBOO 

Ιδανικά για την στήριξη νεαρών φυτών αµπέλου και λαχανικών µε µε-

γαλύτερη µηχανική αντοχή και χρόνο ζωής από τα κοινά καλάµια. 

∆ιατίθενται σε µήκη από 90-120 εκατοστών µήκους και 8 εως 16 χιλιο-

στών πάχους. 
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ΚΟΡ∆ΟΝΙ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 

Κορδόνι δεσίµατος βιοδιασπώµενο κατασκευασµένο από ανακυκλωµένο 

χαρτί µε σύρµα. Ιδανικό για δεσίµατα καλλιεργειών µε το πλεονέκτηµα οτι 

δέν τραυµατίζει καθόλου το φυτό και τα χέρια κατά το δέσιµο.   

ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 

Ταινία δεσίµατος βιοδιασπώµενη κατασκευασµένη 

από ανακυκλωµένο χαρτί η οποία στο κέντρο 

της έχει σύρµα επικαλυµµένο µε ένα πλαστικό βιο-

διασπώµενο φίλµ. Ιδανική για προσωρινά δεσίµα-

τα καλλιεργειών και ανθοκοµίας.  

ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

Θήκες για την ανάρτηση των αναλώσιµων 

δεσίµατος που διευκολύνουν ακόµη περισ-

σότερο την διαδικασία δεσίµατος και την 

αποφυγή "µπερδέµατος" των υλικών δεσί-

µατος. 

ΚΛΙΠΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ∆ΙΧΤΥΩΝ 

Κλίπς για την συγκράτηση διχτυών κατά µήκος συρµάτων για την εξασφάλιση 

γρήγορου µαζέµατος και απλώµατος των διχτυών.  
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Επιπλέον προϊόντα: 

Φίλµ θερµοκηπίου 

Φίλµ χαµηλής κάλυψης 

Άρδευση –Μελέτη & 

Εξαρτήµατα 

Σχοινιά και σπάγκους 

∆ίχτυα σκίασης 




