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Σ
ε δύο νέες στρατηγικές συμ-
φωνίες με τις Γερμανικές εται-
ρίες κατασκευής κοπτικών
εργαλείων CPT και SCHWARZ,

για την αποκλειστική διανομή των κο-
πτικών τους εργαλείων σε Ελλάδα,
Κύπρο, Βουλγαρία, FYROM και Αλβανία,
έχει προχωρήσει εδώ και ένα μήνα η GE
SUPPLiES, Ελληνική εταιρία παροχής
ποιοτικών προϊόντων και τεχνικών λύ-
σεων προς μηχανουργεία.
Τα νέα κοπτικά εργαλεία της GE SUPPLiES
παρέχουν νέους αποτελεσματικούς τρό-
πους και δυνατότητες κατεργασίες σπει-

ρωμάτων, ενώ παράλληλα διασφαλί-
ζουν εξαιρετική ποιότητα κατεργασιών,
πολύ υψηλές ακρίβειες και αυξημένη
διάρκεια ζωής.
Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών
τους, έχουν επιλεχθεί από επώνυμες
εταιρίες παγκοσμίου βεληνεκούς,
όπως ενδεικτικά General Motors,

Bosch, Mercedes Benz, Siemens,
Aerospace Center Europe, Stihl, Mahle
και άλλες, ενώ χρησιμοποιούνται ήδη
από μηχανουργεία σε περισσότερες
από 120 χώρες παγκοσμίως.Κατά την
πάγια τακτική της GE SUPPLiES, τα κο-
πτικά εργαλεία CPT & SCHWARZ έχουν
δοκιμασθεί αρχικά σε πραγματικές
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συνθήκες σύγχρονου μηχανουργείου
CNC. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών,
ολοκληρώθηκαν απαιτητικές κατερ-
γασίες σπειρωμάτων με απόλυτη επι-
τυχία και ποιοτικό αποτέλεσμα. 
Με τις νέες αποκλειστικές συνεργα-
σίες, η γκάμα των κοπτικών εργα-
λείων της GE SUPPLiES διευρύνεται
σημαντικά, δημιουργώντας μια με-
γάλη ποικιλία από προφίλ και τύπους
εργαλείων, πλακίδια τόρνου και μα-
νέλες. 
Παράλληλα, η GE SUPPLiES παρέχει
πλέον τεχνικές λύσεις σε μια ευρεία
σειρά εφαρμογών και κατεργασιών,
από την αεροναυπηγική, την αυτοκι-

νητοβιομηχανία και την μηχανολογία,
μέχρι την κατασκευή εξαρτημάτων
υδραυλικών – πεπιεσμένου αέρα, την
κατασκευή ρολογιών – κοσμημάτων
και τις ιατρικές – οδοντιατρικές τεχνο-
λογίες.
Σύμφωνα με όσα μας έχει δηλώσει ο
Υπεύθυνος της GE SUPPLiES κ. Σταύ-
ρος Γκούμας, «το υψηλά καταρτι-
σμένο τεχνικό προσωπικό της GE

SUPPLiES παρέχει εξατομικευμένα τε-
χνικές συμβουλές και τεχνογνωσία σε
όλους τους πελάτες της, ανάλογα με
τα δεδομένα του μηχανολογικού τους
εξοπλισμού και τις συνθήκες κατερ-
γασίας ανά υλικό και εφαρμογή. Με
αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας απο-
λαμβάνουν ισχυρή τεχνική υποστή-
ριξη και εφαρμόζουν πρακτικές
λύσεις στις κατασκευές τους. 

Η απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη της
GE SUPPLiES έχει να κάνει με την βέλ-
τιστη επιλογή και χρήση, όχι μόνο των
κοπτικών εργαλείων αλλά και των
λοιπών προϊόντων της εταιρίας μας,
δηλαδή των βιομηχανικών υγρών,
των υλικών κατεργασίας, των οργά-
νων μέτρησης και του λογισμικού
CAM/CAD».
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