
Παρουσίαση Εταιρείας

Μηχανουργείο
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ
Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε 

απαιτητικά έργα μηχανουργικών κατασκευών . 

Έχοντας συμμετάσχει σε μια πληθώρα 

μηχανολογικών έργων έχει αποκτήσει σημαντικό 

κεφάλαιο εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ειδίκευσης. 

Από την κατασκευή απλών μερών έως την 

παράδοση πλήρως συναρμολογημένων κατασκευών 

η  εταιρεία μας παρέχει μια μεγάλη ποικιλία 

προσαρμοσμένων λύσεων στον τομέα των 

βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του συνεργάτη μας. 



Προφίλ
Η εταιρεία  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε με 40 και πλέον χρόνια εμπειρίας στο χώρο 

των μηχανολογικών κατασκευών, επισκευών & 

υπηρεσιών, διαθέτει μια άρτια εξοπλισμένη μονάδα 

που στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό 

επίπεδο.



Τεχνικές Εταιρίες

Αγροτικός Τομέας

Βιομηχανίες

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εργολήπτες μεγάλων έργων 

(δημόσιων και ιδιωτικών)

Μεγάλες και Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις παραγωγής 

ηλεκτροκινητήρων και 

γεννητριών, προϊόντων μόνωσης 

Η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία στους προαναφερόμενους  τομείς ενασχόλησης  αποτελεί κεφάλαιο και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας .Η  εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια οι 

πελάτες και οι συνεργάτες μας, αποτελεί μέτρο ευθύνης και ισχυρό κίνητρο για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μας.

Ενδεικτικοί Τομείς Δραστηριότητας

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας

Επιχειρήσεις ενέργειας, πετρελαίου, 

αερίου και ανακύκλωσης

Βιομηχανίες χάλυβα, χημικών, 

αλουμινίου, παραγωγής χαρτιού και 

συσκευασίας, ξύλου και μάρμαρου, 

τροφίμων και ζωοτροφών.



Οι Εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις  της εταιρείας βρίσκονται στο 10ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού 

Θεσσαλονίκης - Κιλκίς σε ιδιόκτητη έκταση 7000m2.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

o Χώρος μηχανουργείου 1000m2

o Γραφεία 100m2



Αποστολίδης Αλέξανδρος  ΣΙΑ 0.Ε.

Εξοπλισμός
Τα μηχανήματα της εταιρίας είναι χωρισμένα σε τμήματα παραγωγής σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική.
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Τμήμα Δράπανων

Τμήμα Σιδηρών Κατασκευών

Τμήμα Ηλεκτροσυγκολλήσεων και 

Αναγόμωσης

Τμήμα Τόρνων

Τμήμα Λείανσης (Ρεκτιφιέ)

Τμήμα Κοπής Γραναζιών

Τα 10 Τμήματα 

Παραγωγής

Τμήμα Φρεζαρίσματος

Τμήμα CNC

Τμήμα Βαρέων Μηχανημάτων

Τμήμα Κοπής Μετάλλων με Οξυγόνο
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Τόρνος μέγιστη διάμετρο 2000 ×4500mm

Τόρνος 800×4200mm

Τόρνος 550×2500mm

Τρεις τόρνοι 500×2000mm

Τόρνος 1200x8000mm

Οριζόντιος φρεζοδράπανος (μπορινγκ) με ηλεκτρική μέτρηση

Δυο κάθετες πλάνες διαδρομής 250mm

Κάθετη πλάνη διαδρομής 1000mm μέγιστη διάμετρος  τεμαχίου 2500mm

Γραναζοκόπτης 12 MODUL μεγίστη διάμετρος 1000mm 

Γραναζοκόπτης 6 MODUL μεγίστη διάμετρος 500mm

Γραναζοκόπτης κάθετος (FELOW) μεγίστη διάμετρος 600mm (εσωτερική) 

Γραναζοκόπτης modul 6  μεγίστη διάμετρος 400mm

Γραναζοκόπτης modul μεγίστη διάμετρος  200mm

Γραναζοκόπτης FO16 μεγίστη διάμετρος   2500mm

Κοχλιοτόμος L 3000mm

Φρέζα διαδρομής  800 mm

Φρέζα διαδρομής  900 mm με ηλεκτρονική μέτρηση

Ακτινωτός δράπανος (RADIAL)

Τεχνικό Υπόμνημα Μηχανημάτων του Μηχανουργείου

Πριόνια κοπής μετάλλων Φ270 και Φ350

Υδραυλική πρέσα 150 t

Ηλεκτροσυγκόλληση τικ μιγκ 500 Am και ηλεκτροσυγκόλληση 350 Am

Πλάσμα χειρός για κοπής ανοξείδωτου χάλυβα

Συσκευή ψυχράς αναγόμωσης

Όργανα μέτρησης

Σκληρόμετρο  

Δράπανος 50 mm

Ζυγοστάθμιση ηλεκτρονική μέγιστο βάρος 1,5t και διάμετρος 1600 mm με έκδοση 

πιστοποιητικού ζυγοστάθμισης.

Ζυγοστάθμιση ηλεκτρονική μέγιστο βάρος 6 t και διάμετρο 2000 mm με έκδοση 

πιστοποιητικού ζυγοστάθμισης.

Ρεκτιφιέ εξωτερικής διαμέτρου

Ρεκτιφιέ εσωτερικής διαμέτρου

Ρεκτιφιέ επιφάνειας 250x600 mm

Ρεκτιφιέ επιφανείας  450×1500 mm

Κέντρο CNC 1000×450×500mm

Γερανογέφυρα 5 tn και 10 tn



10ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

apostolidis@otenet.gr

+302310783483

Διεύθυνση Τηλέφωνο & EMAIL

Ας δουλέψουμε μαζί τους στόχους σας


