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Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο της GE SUPPLiES, 

κ. Σταύρο Γκούμα.
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Η GE SUPPLiES δεν είναι απλά ένας

ακόμα προμηθευτής μηχανουρ-

γείων. Είναι ο προμηθευτής που

κατευθύνει τα μηχανουργεία στη

βέλτιστη επιλογή και χρήση των

απαραίτητων προμηθειών ως προς

τα υλικά κατεργασίας, τα εργαλεία

κοπής, τα όργανα μέτρησης, τα βιο-

μηχανικά υγρά και λοιπά αναλώ-

σιμα προϊόντα, με βάση τις

πραγματικές τους ανάγκες.

Οι άνθρωποι του κλάδου γνωρίζουν

καλά ότι οι ανάγκες προμηθειών

ενός σύγχρονου μηχανουργείου

είναι πολύ πιο πολύπλοκες και πο-

λυδιάστατες από την απλή επιλογή

του μηχανήματος ή των εργαλείων

και υλικών προς κατεργασία. Δεν

είναι λίγες οι περιπτώσεις που ιδιο-

κτήτες μηχανουργείων έχουν επεν-

δύσει σημαντικότατα ποσά στην

αγορά σύγχρονων εργαλειομηχα-

νών αλλά αδυνατούν να αξιοποι-

ήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές

τους, λόγω μη επαρκούς γνώσης ως

προς την ορθή επιλογή και χρήση

όλων των συμπληρωματικών προ-

ϊόντων και υπηρεσιών

Το πώς η GE SUPPLiES βοηθά τα

μηχανουργεία, μας εξηγεί σε μια

πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο

Υπεύθυνος της εταιρίας κ. Σταύρος

Γκούμας.

Κύριε Γκούμα, θα θέλατε να μας εξη-

γήσετε ποιό είναι ακριβώς το αντι-

κείμενο της GE SUPPLiES;

Η GE SUPPLiES προμηθεύει μηχα-

νουργεία παρέχοντας ολοκληρωμέ-

νες τεχνικές λύσεις, που σημαίνει ότι

κατευθύνει υπεύθυνα και τεκμη-

ριωμένα, στη βέλτιστη επιλογή και

την ορθή εφαρμογή υλικών κατερ-

γασίας, εργαλείων κοπής, οργάνων

μέτρησης, βιομηχανικών υγρών και

λοιπών αναλώσιμων, έτσι ώστε να

αναβαθμίσουν την ποιότητα των κα-

τεργασιών τους και παράλληλα να

μειώσουν τα κόστη παραγωγής.

Αντιπροσωπεύουμε με αποκλειστι-

κότητα στην Ελλάδα και τις όμορες

χώρες (Κύπρος, Βουλγαρία κλπ)

επώνυμους κατασκευαστές του

εξωτερικού, τους οποίους έχουμε

επιλέξει μετά από ενδελεχή έρευνα

των διεθνών αγορών, συνεχείς επι-

σκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις του

εξωτερικού αλλά και άμεσες επι-

σκέψεις στους χώρους παραγωγής
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“Η GE SUPPLiES δημιουργήθηκε για να προσφέρει αυτό που λείπει από τον

κλάδο μας, δηλαδή την τεχνογνωσία και την τεχνική κατεύθυνση ως προς τι

υλικό ή εργαλείο ή άλλο συμπληρωματικό προϊόν, ταιριάζει να χρησιμοποι-
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ώστε να εξετάσουμε, από πρώτο

χέρι, το επίπεδο τεχνογνωσίας, τε-

χνολογίας και οργάνωσής τους.

Επιπλέον, δοκιμάζουμε τα προϊόντα

και το επίπεδο εξυπηρέτησης των

στρατηγικών προμηθευτών μας –

κατασκευαστών σε πραγματικές

συνθήκες μηχανουργείου, και μόνο

αν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι,

προχωρούμε σε συνεργασίες και

προτείνουμε αντίστοιχα στους πελά-

τες μας. Έτσι, διασφαλίζουμε το

υψηλό επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέ-

τησης και αξιοπιστίας προς όλους

τους πελάτες μας.

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισ-

σότερο σε αυτό που αναφέρατε πριν,

ότι βοηθάτε και κατευθύνετε τα μη-

χανουργεία να επιλέξουν τα κατάλ-

ληλα υλικά κατεργασίας, εργαλεία

κοπής, όργανα μέτρησης, βιομηχα-

νικά υγρά και αναλώσιμα. Πώς το

επιτυγχάνετε αυτό και πώς διασφα-

λίζετε ότι αυτά που προτείνετε είναι

όντως η καλύτερη επιλογή για ένα

μηχανουργείο;

Η GE SUPPLiES δημιουργήθηκε για

να προσφέρει αυτό που λείπει από

τον κλάδο μας, δηλαδή την τεχνο-

γνωσία και την τεχνική κατεύθυνση

ως προς τι υλικό ή εργαλείο ή άλλο

συμπληρωματικό προϊόν, ταιριάζει

να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την

επιδιωκόμενη εφαρμογή και τις υφι-

στάμενες εργαλειομηχανές. 

Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω της

τεχνογνωσίας που μας μετέφερε

ήδη από τα πρώτα μας βήματα η

CNC Solutions, καθώς επίσης μέσω

της στρατηγικής συνεργασίας που

έχουμε με το CNC TRAINING CEN-

TER – 1st HTEC IN GREECE, ένα

υπερσύγχρονο Κέντρο Κατάρτισης

CNC που είναι πιστοποιημένο από

την Haas, την μεγαλύτερη εταιρία

κατασκευής εργαλειομηχανών CNC

σε Αμερική και Ευρώπη και ανήκει

στο Παγκόσμιο Δίκτυο HTEC (Haas

Technical Education Centers). Μέσω

της συνεργασίας αυτής, μας δίνεται

η δυνατότητα δοκιμών και έρευνας

σε πραγματικές συνθήκες CNC, η

οποία επιπλέον υποστηρίζεται και

εμπλουτίζεται από τους partners του

HTEC, που είναι εταιρίες παγκό-

σμιου βεληνεκούς με in-house τμή-

ματα έρευνας & ανάπτυξης.

Επιπλέον, πάγιά μας αρχή είναι ότι

μελετούμε τις υφιστάμενες συνθή-

κες του κάθε μηχανουργείου – πε-

λάτη μας πριν τους προτείνουμε

κάποιο προϊόν ή κάποια τεχνική

λύση. Εξετάζουμε με τι εργαλειομη-

χανές δουλεύουν, τι είδους κατερ-

γασίες κάνουν, τι υλικά και εργαλεία

χρησιμοποιούν και ότι άλλο είναι

απαραίτητο. Στην συνέχεια παρακο-

λουθούμε το κατά πόσο οι προτάσεις

μας έχουν φέρει στην πράξη τα επι-

θυμητά αποτελέσματα και στόχους.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός προβαί-

νουμε σε διορθωτικές κινήσεις αν

χρειασθεί, αφετέρου εμπλουτίζουμε

ακόμη περισσότερο τις γνώσεις και

εμπειρίες μας, κάτι που επιστρέφε-

ται εκ νέου στους πελάτες μας προς

όφελός τους.

Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται

από συστηματική εκπαίδευση του

προσωπικού μας στο εξωτερικό,

ώστε να είμαστε πάντα ενήμεροι για

τις τελευταίες εξελίξεις στα προϊόντα

που προτείνουμε, τις χρήσεις τους

και τις δυνατότητές τους.

Το μότο μας είναι ότι πρώτα ψά-

χνουμε τις αγορές, μετά δοκιμά-

ζουμε σε πραγματικές συνθήκες και

επιλέγουμε με ποιούς θα συνεργα-

σθούμε, κατόπιν προτείνουμε στους

πελάτες μας και τέλος, τους υποστη-

ρίζουμε τεχνικά μετά την πώληση

για την ορθή εφαρμογή των προτά-

σεών μας.

Είναι ώριμη η Ελληνική αγορά για να

δεχθεί αυτές τις υπηρεσίες σας; Πώς

σας αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες

των μηχανουργείων;

Είναι αλήθεια ότι αρχικά υπάρχει

κάποια έκπληξη, ίσως και καχυπο-

ψία μέχρι ένα βαθμό, και είναι εύ-

λογο αυτό, διότι μέχρι σήμερα δεν

συνηθιζόταν η παροχή τόσο  εξειδι-

κευμένων υπηρεσιών.

Όταν τους εξηγούμε όμως αυτό που

κάνουμε, δημιουργείται πραγματικό
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ενδιαφέρον και θα έλεγα πως υπάρ-

χει, στο τέλος της ημέρας, μία πολύ

θετική αντιμετώπιση. Ήδη, στους 8

μήνες που λειτουργούμε, έχουμε

συνάψει συνεργασίες με μεγάλα μη-

χανουργεία, τόσο στην Αττική όσο

και στην υπόλοιπη Ελλάδα, την

Κύπρο και λοιπές όμορες χώρες

ενώ επιπλέον έχουν ήδη αρχίσει να

φαίνονται τα πρώτα θετικά και με-

τρήσιμα αποτελέσματα των προτά-

σεών μας στους πελάτες μας.

Θέλετε να αναφέρετε ένα πραγμα-

τικό παράδειγμα όπου τα προϊόντα

σας και οι τεχνικές λύσεις που προ-

τείνατε, βοήθησαν ένα μηχανουρ-

γείο ; 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια

περίπτωση με τα βιομηχανικά υγρά,

η σημασία των οποίων υποτιμάται –

λανθασμένα – από πολλούς ιδιοκτή-

τες μηχανουργείων.

Σε ένα μηχανουργείο λοιπόν, η εξέ-

ταση των υφιστάμενων συνθηκών

παραγωγής έδειξε ότι καταρχάς, η

συγκέντρωση του βιομηχανικού

υγρού ήταν 4,6%. Όμως, για τις κα-

τεργασίες ανοξείδωτου χάλυβα και

πλαστικού, που ήταν οι κύριες διερ-

γασίες του εν λόγω μηχανουργείου,

η συγκέντρωση θα έπρεπε να είναι

στο επίπεδο του 6 – 8%.  Η χαμηλή

συγκέντρωση είχε σαν αποτέλεσμα

την μη επαρκή προστασία των υλι-

κών και την μη επαρκή λίπανση στην

κατεργασία με αποτέλεσμα να «στο-

μώνει» το εργαλείο σε οπές και τε-

λικά να φθείρεται πιο γρήγορα.

Επιπλέον, μετρήθηκε το pH του

υγρού που ήταν μειωμένο, κάτι το

οποίο συντελούσε σε μεγαλύτερη

οξείδωση και την δημιουργία βα-

κτηριδίων και μυκήτων. Επίσης, πα-

ρατηρήσαμε υπολείμματα στα υλικά

και στο μηχάνημα, τα οποία προέρ-

χονταν από την αυξημένη σκληρότητα

του υγρού, η οποία δημιουργούταν

σταδιακά από την εξάτμιση του νερού

και την πλήρωση με καινούργιο.

Τέλος, παρατηρήσαμε εντός της δεξα-

μενής μεγάλη ποσότητα υδραυλικού

λαδιού, η οποία δημιουργούσε μια

στρώση στην επιφάνεια του υγρού

και εμπόδιζε την επαφή του με τον

αέρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία

αναερόβιων βακτηριδίων τα οποία

διαλύουν με τον καιρό το διάλυμα και,

αφενός μειώνουν τις λιπαντικές και

προστατευτικές ιδιότητες του υγρού,

αφετέρου αποτελούν κίνδυνο για την

υγεία των χειριστών.

Συνεπώς, εξετάζετε όχι μόνο τις ερ-

γαλειομηχανές ή τα υλικά που χρη-

σιμοποιούνται αλλά προχωράτε και

σε πιο εξειδικευμένες μετρήσεις.

Πώς όμως αντιμετωπίσατε τα απο-

τελέσματα που εντοπίσατε στο εν

λόγω μηχανουργείο;

Ακριβώς. Να τονίσω σε αυτό το ση-

μείο ότι η ποιότητα παραγωγής

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη

συμβατότητα των βιομηχανικών

υγρών με τις εκτελούμενες εφαρμο-

γές καθώς και τη σωστή χρήση και

συντήρηση των υγρών. Συνεπώς, η

εξέταση των βιομηχανικών υγρών,

πάντα σε συνδυασμό με τα λοιπά

στοιχεία της παραγωγής (μηχανές,

υλικά, εργαλεία, διεργασίες, συνθή-

κες περιβάλλοντος, νερό), είναι κάτι

περισσότερο από χρήσιμη διότι η εμ-

πειρία μας δείχνει, ότι καταλήγει σε

εντοπισμό «περιοχών» που χρήζουν

ουσιαστικών βελτιώσεων.

Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώ-

τημά σας, στο εν λόγω μηχανουργείο

προτείναμε την χρήση ενός συγκε-

κριμένου γαλακτώματος  της εται-

ρίας CIMCOOL σε συγκέντρωση 6%,

λόγω της καταλληλόλητάς του σε ένα

μεγάλο φάσμα υλικών και της χρή-

σης του σε νερά με αυξημένα επί-

πεδα χλωρίου, όπως ήταν το νερό

του εν λόγω μηχανουργείου. Για κα-

λύτερα αποτελέσματα, προτείναμε

επιπλέον την τοποθέτηση συγκεκρι-

μένου καθαριστικού σε συγκεκρι-

μένη συγκέντρωση δύο ημέρες πριν

την αλλαγή του υγρού, ώστε να γίνε-

ται εσωτερικός καθαρισμός του

υδραυλικού κυκλώματος. Τέλος,

προτείναμε την τοποθέτηση ενός μη-

χανισμού με ιμάντα για την αφαίρεση
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του λαδιού που δημιουργείται στην

επιφάνεια της δεξαμενής.

Εξετάσατε τα αποτελέσματα των

προαναφερόμενων προτάσεών σας;

Ήταν τα επιθυμητά;

Βεβαίως. Στο εν λόγω μηχανουρ-

γείο, έχουν περάσει περίπου τέσσε-

ρις (4) μήνες από την εφαρμογή των

προτάσεών μας, αλλά μπορούμε να

έχουμε αντιπροσωπευτικά αποτελέ-

σματα λόγω του ότι υπάρχει σταθερή

ροή εργασίας όλο το δωδεκάμηνο.

Ήδη λοιπόν, παρατηρούμε αισθητά

αυξημένη προστασία έναντι της οξεί-

δωσης των υλικών και πολύ καλύ-

τερες επιφάνειες. Επιπλέον, ο

χρόνος ζωής των εργαλείων βελ-

τιώθηκε σημαντικά λόγω της καλύ-

τερης λίπανσης. Το κόστος αγοράς

νέων εργαλείων έχει μειωθεί κατά

22% σε σχέση με το αντίστοιχο τε-

τράμηνο του προηγούμενου έτους,

ενώ η καλύτερη πρόβλεψη του επι-

πέδου του υγρού οδήγησε σε μεί-

ωση των πρόσθετων υγρών κατά

31%! Τέλος, με τη νέα κατάσταση,

προβλέπεται η αλλαγή των υγρών να

γίνεται μόλις μία φορά τον χρόνο σε

αντίθεση με τρεις φορές τον χρόνο

που γινόταν παλιότερα. Ήδη, μετά

από το πρώτο τετράμηνο, δεν χρει-

άσθηκε να γίνει αλλαγή των υγρών,

όπως γινόταν παλιότερα, με αντί-

στοιχη εξοικονόμηση κόστους για το

μηχανουργείο.

Και όλα τα παραπάνω έχουν επι-

τευχθεί μόνο με καταλληλότερη επι-

λογή του υγρού και την ορθή χρήση

και συντήρησή του.

Πώς χρεώνετε για τις προαναφερό-

μενες υπηρεσίες σας;

Ο πελάτης δεν χρεώνεται παρά μόνο

αν αποφασίσει να αγοράσει κάποιο

από τα προϊόντα μας. Η μελέτη των

υφιστάμενων συνθηκών παραγω-

γής γίνεται εντελώς δωρεάν. Συμ-

βαίνει πολλές φορές μετά από την

μελέτη των υφιστάμενων συνθηκών

να προτείνουμε κάτι που δεν συμπε-

ριλαμβάνει απαραίτητα την αγορά

ενός προϊόντος μας. Για παράδειγμα,

πρόσφατα ένα μηχανουργείο έπρεπε

να χρησιμοποιήσει απαραίτητα τε-

τράφτερα εργαλεία για συγκεκριμέ-

νες κατεργασίες, αλλά δεν μπορούσε

να τα χρησιμοποιήσει διότι στομώ-

νανε. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις

και μετρήσεις, προτείναμε να αυξη-

θεί η περιεκτικότητα του υφιστάμε-

νου υγρού στο 8%, κάτι που έλυσε το

πρόβλημά του, χωρίς να χρειασθεί

να αγοράσει κάτι από εμάς.

Ναι αλλά προφανώς και είστε μια

κερδοσκοπική εταιρία και άρα πάντα

σας ενδιαφέρει η πώληση και το

κέρδος, έτσι δεν είναι;

Βεβαίως αλλά δεν μας ενδιαφέρει

να πουλήσουμε «φορτώνοντας» τον

πελάτη μας με κάτι που δεν χρειάζε-

ται, διότι αργά ή γρήγορα θα το κα-

ταλάβει και θα τον χάσουμε, ενώ θα

προκαλέσουμε και σοβαρό πλήγμα

στην αξιοπιστία μας. Ασφαλώς και

μας ενδιαφέρει η κερδοφορία αλλά

μόνο μέσω σύναψης μακροχρόνιων

σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους

τους πελάτες μας, η οποία επιτυγχά-

νεται με ορθές τεχνικές συμβουλές

και προτάσεις. Εκεί εστιάζουμε όλη

μας την ενέργεια. Αποστολή μας

είναι να βοηθήσουμε και να υποστη-

ρίξουμε τα μηχανουργεία να ανα-

βαθμίσουν την ποιότητά τους, να

γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά

και να εξελιχθούν. Μόνο έτσι, θα με-

γαλώσει η «πίττα» και μόνο έτσι, θα

δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στον

κλάδο προς όφελος όλων των παι-

κτών – εταιριών που έχουν να επι-

δείξουν ποιότητα και συνέπεια στο

χρόνο. 

Σας ευχαριστούμε για την άκρως 

ενδιαφέρουσα συνέντευξη, και 

σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία! 
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