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Γηεζλήο Σπλεξγαζία 

• ANICETO GOMEZ S.A.,  θνξπθαία εηαηξία ζηα ειαηήξηα αλάξηεζεο 

Η Aniceto Gómez βξίζθεηαη ζηελ επαξρία ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο General San Martín, κε 

επηρεηξεκαηηθό ηζηνξηθό εμήληα έμη εηώλ θαη εμεηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή ζεηξάο 

ζπεηξνεηδώλ ειαηήξησλ αλάξηεζεο. 

 

Σηε βνήζεηα πνπ έιαβε ε εηαηξεία από ην INTI δηαθξίλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξείρε ην 

Τκήκα Γηνηθεηηθώλ Τερλνινγηώλ, ζρεηηθά κε ηε Βηνκεραλία 4.0. Σην πιαίζην απηό, ε εηαηξεία 

αζρνιήζεθε κε ηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ ζπλερνύο βειηίσζεο. Με βάζε ηηο θαιππηόκελεο από 

ηελ εθπαίδεπζε έλλνηεο, ε εηαηξία πξόηεηλε ηελ αλάπηπμε ζε δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο, 

εζηηάδνληαο ζηελ εξγνλνκία. Δθάξκνζε επίζεο έλα ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο κεραλεκάησλ,   

γηα λα γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν παξαγσγή, ζηάζεηο, ζθξαπ θαη αζηνρίεο, ην νπνίν κπνξεί 

πιένλ λα επεθηαζεί ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο. Απηό ην ζύζηεκα είλαη πξνζβάζηκν από 

νπνηνδήπνηε ζπζθεπή, εληόο θαη εθηόο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

Η εηαηξία εμάγεη ζε Καλαδά, Κνινκβία, Χηιή, Δθνπαδόξ, Αίγππην, Μεμηθό, 

Οπξνπγνπάε, Παλακά, Παξαγνπάε, Πεξνύ θαη Τνπξθία. Δπί ηνπ παξόληνο ζέιεη λα 

εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ  Πνιηηείσλ. 

Σύκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ISO 9001: ηνπ 2015, ε εηαηξεία έρεη παξαγσγηθή 

ηθαλόηεηα 720.000 κνλάδσλ εηεζίσο ζηε ζεηξά πξντόλησλ ειαηεξίσλ 

απηνθηλήησλ. 

Ο εκπνξηθόο ζπληνληζηήο Maximiliano Misuraca ζρνιηάδεη, «Δίκαζηε νη κόλνη 

θαηαζθεπαζηέο αληαιιαθηηθώλ ζπεηξνεηδώλ ειαηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα 

δηαδηθαζία έιμεο θαη πεξηέιημεο ράιπβα κε ςύμε. Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ 

είλαη ε δηακόξθσζε ησλ ειαηεξίσλ ρσξίο ηελ ρξήζε θαινππηώλ, επηηξέπνληαο ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ ειαηεξίσλ κέζσ πξνγξάκκαηνο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηόηεηα ζρεδίαζεο θαη 

θαηαζθεπήο δηαθνξνπνηεκέλεο από ηα ππόινηπα κνληέια, όπσο πξντόληα παξόκνηα κε ην 

πξσηόηππν ειαηήξην. Δπηπιένλ, δηαζέηεη  πςειή ηαρύηεηα πεξηέιημεο θαη αθαίξεζε ζθξαπ, πνπ 

ζπλεπάγεηαη εμνηθνλόκεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απμεκέλε ζε πόξνπο 

παξαγσγηθόηεηα.  



Μεηά ηελ παξαγσγή θαη ηνλ έιεγρν ηα ειαηήξηα βάθνληαη κε βαθή πνύδξαο Epoxy κε 

ειεθηξνζηαηηθή κέζνδν, πνπ παξέρεη πξνζηαζία από ηε ζθνπξηά, θαη απνηειεί 

ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ πξντόλησλ ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Γηαζέηεη ηηο αθόινπζεο νθηώ ζεηξέο πξντόλησλ: 

AG Kit Performance, κεηώλεη ην ύςνο ηνπ νρήκαηνο 4 κε 5 εθ. Παξέρεη αζιεηηθέο 

επηδόζεηο ρσξίο λα αιινηώλεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο. 

AG XTREME, κεηώλεη ην ύςνο ηνπ νρήκαηνο 7 κε 8 εθ. Έρεη κεγαιύηεξε αθακςία θαη 

ρακειόηεξν ύςνο από ην αξρηθό ειαηήξην, κε απνηέιεζκα πην ζπνξ νδήγεζε θαη 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηνπ νρήκαηνο. 

AG OFROAD, απμάλεη ην ύςνο ηνπ νρήκαηνο 3 κε 4 εθ. Δπηηπγράλεη κηα ζπκπεξηθνξά 

θαηάιιειε γηα πην δύζθνιν έδαθνο, δηαηεξώληαο ηελ άλεζε ηνπ νρήκαηνο.  

AG RALLY, κεηώλεη ην ύςνο ηνπ νρήκαηνο 3 κε 4 εθ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

απζεληηθά ακνξηηζέξ ή κε ζπνξ ακνξηηζέξ κε θνληή ξάβδν. 

AG RACING, θηηαγκέλα γηα αθξαίεο απαηηήζεηο ζε πςειό αληαγσληζκό. Η επξύηεξε 

πνηθηιία κνληέισλ, ειαηεξίσλ γηα ακνξηηζέξ κε ξπζκηδόκελν ύςνο, κε εζσηεξηθνύο 

δηακέηξνπο 58, 64 ή 70 ριζη. ή κε αξρηθή βάζε. 

AG COMFORT, κέγηζηε νκαιόηεηα θαη άλεζε. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο. 

AG HEAVY, γηα νρήκαηα κε απαηηήζεηο επηπιένλ θνξηίνπ. Δλδείθλπληαη γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ απώιεηαο ύςνπο θαη ηθαλόηεηαο θόξησζεο. 

AG SPORT, κεηώλεη ην ύςνο ηνπ νρήκαηνο κεηαμύ 3 θαη 12 εθ. Απαηηνύλ λα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε ξπζκηδόκελα ακνξηηζέξ. 

«Δίκαζηε κηα εηαηξεία κε θαιή ζέζε αθνύ θαιύπηνπκε πάλσ από ην 60% ηεο 

εγρώξηαο αγνξάο. 

Δμεξεπλνύκε ζπλερώο λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, παξέρνπκε 

ειαηήξηα ζηελ γεσξγηθή βηνκεραλία θαη απμάλνπκε ηελ παξνπζία καο ζηελ αγνξά 

κνηνζπθιεηώλ. 

Μαο επηιέγνπλ γηαηί είκαζηε έλα βήκα κπξνζηά ζε πνηόηεηα θαη αμηνπηζηία αθνύ, 

είκαζηε ε κόλε εηαηξεία ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη δηεζλώο πηζηνπνηεκέλε πνηόηεηα», 

θαηαιήγεη ν Misuraca. 

ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM) 

- 73202010 / Κπιηλδξηθά θαη ζπεηξνεηδή ειαηήξηα.  

 

 



• AUTO MOVIL S.R.L., επαγγεικαηηθόο εμνπιηζκόο αλάθιεμεο. 

Με δξαζηεξηόηεηα πελήληα εηώλ θαη έδξα ηε Villa Lugano, ζηελ πόιε ηνπ Μπνπέλνο 

Άηξεο, ε AutoMovil S.R.L. κε εκπνξηθό ζήκα Ferrazzi, εηδηθεύεηαη ζηελ θαηαζθεπή 

αληαιιαθηηθώλ κπνπδνθαισδίσλ κε ζεηξά πξντόλησλ πςειήο απόδνζεο γηα 

αγσληζηηθά νρήκαηα θαη γηα ηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ.  

Τν πξντόλ ηεο πνπ μερσξίδεη είλαη ην θηη αλάθιεμεο γηα κνηνζπθιέηεο πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία κεηαηξνπή. Δίλαη κνλαδηθό ζε 

εζληθό επίπεδν, θαη έλαο από ηνπο ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

θόζκν.  

Τν θηη πςειήο απόδνζεο γηα κνηνζηθιέηεο Ferrazzi ζπλδπάδεη ηξία απνθιεηζηηθά 

πξντόληα αληαγσληζκνύ. Φηηάρηεθαλ γηα λα κπνξνύλ λα έρνπλ ηε κέγηζηε απόδνζε 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θηλεηήξα. Γηαζέηεη πελίν 

αλάθιεμεο εληζρπκέλν, έλα κπνπδί κε ρσξεηηθό εθθόξηηζε Ferrazzi Extreme θαη 

πξναηξεηηθά έλα κπνπδί κε ειεθηξόδην ηξηδίνπ θαη πιαηίλαο. Τν πελίν έρεη θηηαρηεί γηα 

λα απμήζεη ηελ ηζρύ αλάθιεμεο, απμάλνληαο ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. Τν θαιώδην 

Ferrazzi Extreme πνπ απνηειεί ην θηη έρεη έλαλ αγσγό ηξηπιήο αληίζηαζεο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ παξεκβνιώλ θαη έλα ρσξεηηθό πιέγκα εθθόξηηζεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απόδνζεο. Δίλαη ζεκαληηθό ε ρσξεηηθή εθθόξηηζε λα ζπλδέεηαη κε ηε γείσζε 

(αξλεηηθό πελίν). Τν ειάρηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ είλαη 45 εθ. γηα λα κπνξεί λα  

κεγηζηνπνηεί ηελ απόδνζή ηνπ.  

Γηαζέηεη ηέζζεξηο ζεηξέο θαισδίσλ: Ferrazzi Basic, θαηαζθεπαζκέλν από θαιώδην 

PVC 7 ριζη. κε γλήζηα θαπάθηα ζηιηθόλεο, Ferrazzi Superior πεξηέρεη ζηιηθόλε, είλαη 

ηδαληθό γηα ρξήζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, Ferrazzi Extreme, κε απηό απνθηάηαη 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα από απηή πνπ ιακβάλεηαη ζπλήζσο από έλα κπνπδί θαη ην 

Ferrazzi Competition, είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθό ζηελ εληαηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγεί 

ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 230°C.  

Σύκθσλα κε ηα πξόηππα πνηόηεηαο ISO 3808:2002 θαη ISO 9001:2015, έρεη 

ρσξεηηθόηεηα παξαγσγήο 80.000 ζεη θαισδίσλ κπνπδί αλά κήλα. 

Ο Pablo Ferrazzi, δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, ζρνιηάδεη: «Τν ζήκα καο βξίζθεηαη ζηα 

πεξηζζόηεξα από ηα αγσληζηηθά απηνθίλεηα ζηε ρώξα καο, πνπ ζεκαίλεη όηη 

θαιύπηνπκε ην 60% ηεο αγνξάο». 

«Καηαζθεπάδνπκε άξηζηεο πνηόηεηαο θαιώδηα κπνπδί, πξνκεζεύνληαο ηελ ηνπηθή 

αγνξά θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη ππεύζπλεο δηαρείξηζεο 

γηα όια ηα εκπιεθόκελα κέξε». 

Τν 2019, ε εηαηξεία απέθηεζε ηε ζθξαγίδα Καινύ Σρεδηαζκνύ γηα ηελ εηθόλα ηνπ 

ζήκαηνο από ηε Das Branding. 

Δμάγεη ζηελ Οπξνπγνπάε, ηε Χηιή, ηε Βνιηβία θαη ζέιεη λα εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηνπ 

Μεμηθνύ, ηεο Βξαδηιίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.  



Τν INTI ελέθξηλε εηδηθά κειάληα γηα εθηύπσζε ζηιηθόλεο, θάηη πνπ επέηξεςε ζηελ 

εηαηξία λα έρεη πξόζβαζε ζε έλα πεξηνξηζηηθό πξντόλ θαη έηζη παξάγεη αλαγλσξηζκέλα  

θαιώδηα. 

«Δίκαζηε νη κόλνη πνπ παξέρνπκε εμαηνκηθεπκέλεο ιύζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο πειαηώλ, γηα παξάδεηγκα, ζε αγσληζηηθά νρήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ζύζηεκα αλάθιεμεο ή ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ, όπνπ πξνζθέξνπκε πξνζαξκνζκέλε αλάπηπμε γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε 

θηλεηήξσλ, αλεμάξηεηα από ην αλ πξόθεηηαη γηα κνλάδα ή κηα ζεηξά παξαγσγήο¨, 

θαηαιήγεη ν Ferrazzi. 

• ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM) 

-8544.90.00.300A / Καιώδηα 

-8511.30.20.900C - 8511.30.20.300C / Πελία 

-8511.10.00.000F / Μπνπδί  

 

• FAPERSA I.C.S.A., θύξηνο παξαγσγόο πείξσλ εκβόισλ 

Η Fapersa I.C.S.A. είλαη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε εμήληα ρξόληα εκπεηξίαο, πνπ 

εδξεύεη ζηελ δπηηθή πόιε Σάληα Φε, επαξρία Σάληα Φε. Δμεηδηθεύεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ζθπξήιαησλ αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ, θπξίσο πείξσλ εκβόινπ. 

Πξαγκαηνπνηεί επίζεο εζληθή δηαλνκή άιισλ αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ. Κύξηνο 

πξννξηζκόο ηεο παξαγσγήο ηεο είλαη ε δηεζλή αγνξά. 

Οη πείξνη εκβόινπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ςπρξήο εμώζεζεο, κε 

ξνκπνηηθέο πδξαπιηθέο πξέζεο, κε πιήξε επειημία θαη γξήγνξε αληαπόθξηζε ζε 

λέεο εμειίμεηο. Τν εύξνο θαηαζθεπήο θπκαίλεηαη από 14 ριζη. έσο 60 ριζη. (0,55-2,3 

in) δηάκεηξν. Αληαιιαθηηθά εθηόο απηήο ηεο ηππηθήο ζεηξάο κπνξνύλ επίζεο λα 

ππνβιεζνύλ ζε επεμεξγαζία ππό απνθιεηζηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. 

Τα πξντόληα ηεο πξννξίδνληαη γηα ηηο αγνξέο Απζεληηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη 

Aftermarket γηα ηηο αθόινπζεο εθαξκνγέο: γξακκή απηνθηλήησλ, βαξηά γξακκή, 

γεσξγηθά κεραλήκαηα, αγσληζηηθά, λαπηηθά, ζπκπηεζηέο θαη κνηνζπθιέηεο. 

Πξαγκαηνπνηεί εμνινθιήξνπ όιεο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αλαδεηθλύνληαο ηηο 

κεραληθέο ιεηηνπξγίεο, ςπρξή εμώζεζε, επηθαλεηαθή επεμεξγαζία, ζεξκηθέο 

επεμεξγαζίεο θαη θηλίξηζκα ζε γξακκή ιείαλζεο, κε δηθά ηεο εξγαζηήξηα γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηε δνθηκή πξντόληνο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο απνηεινύληαη από ην βηνκεραληθό εξγνζηάζην θαη ηηο εκπνξηθέο 

απνζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ κηα ζπλδπαζκέλε έθηαζε πεξίπνπ 7.000 ηκ. Από εθεί 

εμππεξεηνύληαη νη αλάγθεο ησλ ληόπησλ θαη δηεζλώλ πειαηώλ ηεο, κε επαξθέο 

ινγηζκηθό γηα ηελ θάιπςε θάζε απαίηεζεο. 

Η Fapersa είλαη κηα εηαηξία πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην INTI από ην 2012. Οη ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη ζρεηίδνληαη κε δνθηκέο θαη αλαιύζεηο πιηθώλ πνπ επέηξεςαλ ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ 

πιηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ. 



Ο Γηεπζπληήο Δξγνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο, Fernando Yori, ζρνιηάδεη: «Δίκαζηε πξώηνη 

ζηελ Αξγεληηλή θαη δεύηεξνη ζηε Νόηηα Ακεξηθή ζηελ πείξσλ εκβόισλ. 

Ξερσξίδνπκε γηα ηελ αληαγσληζηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ καο επηηξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνπκε αληαιιαθηηθά κε ηελ πνηόηεηα πνπ απαηηνύλ νη πειάηεο, ιόγσ ηεο 

επειημίαο καο, ηελ γξήγνξε αληαπόθξηζε θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο αλαιεθζείζεο 

δεζκεύζεηο. Δμεηδηθεπόκαζηε ζηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ αθξηβείαο ςπρξήο 

ζθπξειάηεζεο επηδηώθνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ζε πνηόηεηα, παξάδνζε 

θαη ηηκέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο". 

Πηζηνπνηεκέλε από ηελ INMETRO-Brazil θαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν IATF 

16949:2016, απηή ηε ζηηγκή παξάγεη 7.000.000 εμαξηήκαηα εηεζίσο, 

θαηαηάζζνληάο ηελ κεηαμύ ησλ κεγαιπηέξσλ ζηελ Νόηηα Ακεξηθή. 

Η Fapersa εμάγεη πεξηζζόηεξν από ην 80% ηεο παξαγσγήο ηεο ζε δηάθνξεο ρώξεο όπσο 

κεηαμύ άιισλ: Γεξκαλία, Βξαδηιία, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, Μεμηθό, Τνπξθία θαη 

Βελεδνπέια,. Δπί ηνπ παξόληνο απνδεηνύλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο αγνξέο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηνπ Μεμηθνύ. 

«Δπηδηώθνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο κέζσ λέσλ πειαηώλ θαη πξντόλησλ 

απηνθηλήηνπ, πξνζαλαηνιηζκέλα γηα κεγαιύηεξε παξνπζία ζηελ δηεζλή αγνξά. 

Θέινπκε ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηώλ κέζσ πξντόλησλ κε πςειά πξόηππα πνηόηεηαο 

θαη ηελ γξήγνξε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπο. Η εηαηξεία καο παξακέλεη 

ελεξγή, κε έξγα λέσλ πειαηώλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο», θαηαιήγεη ν θ. Yori. 

ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ HS (NCM) 

- 8409.91 / Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πξννξηζκέλα, απνθιεηζηηθά ή θύξηα, ζηνπο 

θηλεηήξεο θιάζεσο 84.07 ή 84.08. Άιια - Αλαγλσξίζηκα σο πξννξηζκέλα, 

απνθιεηζηηθά ή θύξηα, ζηνπο θηλεηήξεο κε έκβνιν αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα. 

- 8409.99 / Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πξννξηζκέλα, απνθιεηζηηθά ή θύξηα, ζηνπο 

θηλεηήξεο θιάζεσο 84.07 ή 84.08 Άιια - Έκβνια.   

 

• L.V. SPADA Y CÍA S.A., ζπλώλπκν ηεο γλήζηαο αλάθιεμεο 

Ιδξύζεθε ην 1938 ζηελ πόιε San Martín, επαξρία ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, ε L.V. SPADA 

Y CÍA S.A. είλαη κηα εηαηξία πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαηαζθεπή κπνπδί,  

πξνζεξκαληήξεο γηα θηλεηήξεο ληίδει πνπ εγγπώληαη κία επαξθή ζεξκηθή θαηάζηαζε 

γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή θαύζε. 

Με πεξηζζόηεξα από 77 ρξόληα ζηελ αγνξά, ε L. V. Spada, κέζσ ηνπ ζήκαηνο ηεο 

Kessel, παξέρεη κπνπδί θαη εκπνξεύεηαη πξντόληα αλάθιεμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ γλήζηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο  ηεξκαηηθνύο 

ζηαζκνύο απηνθηλήησλ ζηνλ θόζκν. 



Η απόδνζε ελόο θηλεηήξα ληίδει θαη ε ζσζηή αλάθιεμή ηνπ εμαξηάηαη από ην 

κπνπδί, γηα απηό ην ιόγν όια ηα πξντόληα Kessel θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα πνπ απαηηνύληαη από ηνπο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο απηνθηλήησλ (ISO9001 TS 

1964), κε πνηόηεηα «πξσηόηππνπ εμνπιηζκνύ». 

Οη πξνζεξκαληήξεο γηα θηλεηήξεο ληίδει ιεηηνπξγνύλ σο ηξνθνδόηεο ελέξγεηαο. Πξηλ 

από ηελ εθθίλεζε, εθαξκόδεηαη ηάζε ζην ζεξκαληήξα θαη ν ζσιήλαο ππξάθησζεο 

ζεξκαίλεηαη ζε πεξηζζόηεξνπο από 800° C. Απηή ε ζέξκαλζε απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα 

ςπρξήο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, βειηηζηνπνηώληαο ηελ θαύζε κεηώλνληαο έηζη ηνλ 

ζρεκαηηζκό θαπλνύ θαη εθπνκπώλ. 

Τν ζύζηεκα κεηαζέξκαλζεο επηηξέπεη ζην κπνπδί λα παξακέλεη αλακκέλν κεηά από 

θξύν μεθίλεκα. Ο πξνζεξκαληήξαο παξακέλεη αλακκέλνο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία 

θηλεηήξα θαη θαίεη ην θαύζηκν πνπ δελ ζα θαηγόηαλ εληειώο αλ ην κπνπδί δελ ήηαλ 

αλακκέλν. Η εθαξκνγή απηήο ηεο ηερλνινγίαο πξνθαιεί κείσζε ζηηο εθπνκπέο θαπλνύ. 

Έλα ηέηνην κπνπδί, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε παιηά νρήκαηα κε ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο  

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε όρεκα κε κεηαζέξκαλζε, γηαηί ζα έιησλε ηελ αληίζηαζε. 

 

Η ηερλνινγία ηνπ κπνπδί κεηαζέξκαλζεο βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή δηπινύ λήκαηνο 

αληίζηαζεο. Σηελ θύξηα αληίζηαζε πξνζηίζεηαη, κέζσ ζπγθόιιεζεο κε ιέηδεξ, κηα 

κηθξόηεξε αληίζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλέρεηα ηεο ζέξκαλζεο γηα ην πνιύ 3 

ιεπηά κεηά ηελ αλάθιεμε, επηηξέπνληαο έηζη ηελ θαιύηεξε θαύζε ηνπ κείγκαηνο 

ζε ζπλζήθεο ςπρξήο εθθίλεζεο, κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θηάζεη ζε θαλνληθέο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη έηζη κεηώλεη ηηο εθπνκπέο 

ξύπσλ. 

 

Ο Cesar Caballero, εκπνξηθόο δηεπζπληήο αλαθέξεη: «Τν ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν καο 

μερσξίδεη από ηνπο αληαγσληζηέο καο είλαη όηη πξνζθέξνπκε έλα πξντόλ παγθόζκηαο 

εκβέιεηαο, κε άκεζε παξάδνζε από ηελ Αξγεληηλή. 

 

Γηα πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα, ε εηαηξεία είλαη πξνκεζεπηήο ησλ ηεξκαηηθώλ 

ζηαζκώλ απηνθηλήησλ ζηελ Αξγεληηλή θαη ζηνλ θόζκν, γηα θνξηεγά, απηνθίλεηα, βαλ, 

pick up, γεσξγηθά κεραλήκαηα, νδηθά θαη πεηξειατθά κεραλήκαηα, πεξνλνθόξα, 

αλπςσηηθά, πεξνλνθόξα θαη άιια κεραλήκαηα ληίδει. 

 

Τν ΙΝΤΙ πξαγκαηνπνίεζε έλα εξγαζηήξη γηα ηνλ εληνπηζκό επθαηξηώλ κε ζηόρν ηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

 

Γηαζέηνπκε όια ηα κνληέια θαη έρνπκε έλα ηκήκα αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηα λέα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά. 

 

Απηνπξνζδηνξηδόκαζηε σο κηα εηαηξία κε επίθεληξν ηελ πνηόηεηα, κε κηα λεαληθή 

νκάδα δηαρείξηζεο πνπ απνδεηνύκε ηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο». 

 

Με δπλακηθόηεηα παξαγσγήο εθαηό ρηιηάδσλ κνλάδσλ ην κήλα, ε εηαηξία θαηάθεξε 

λα εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηεο Παξαγνπάεο, ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Οπξνπγνπάεο, ηεο 

Χηιήο, ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ηνπ Πεξνύ, ηεο Κνινκβίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηνπ 

Μεμηθνύ. 

 



Δπί ηνπ παξόληνο  ζεσξεί όηη δηαζέηεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο λα εηζέιζεη ζηε Νόηηα 

Αθξηθή θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα λα απμήζεη ηελ 

παξνπζία ηεο ζηε Βξαδηιία θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

 

«Δίκαζηε επηθεληξσκέλνη εθαηό ηνηο εθαηό ζηελ πξνκήζεηα πξνζεξκαληήξσλ ληίδει. 

Καηαζθεπάδνπκε όια ηα κνληέια, αθόκε θαη απηά πνπ δελ παξάγνληαη πιένλ 

παγθνζκίσο. Απηό καο δίλεη έλα ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Έρνπκε 

κόληκν απόζεκα γηα λα ηξνθνδνηήζνπκε άκεζα ηελ αγνξά», θαηαιήγεη ν θ. Caballero. 

 

ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ HS (NCM) 

-85.11.80.10 / Μπνπδί Πξνζέξκαλζεο – Πξνζεξκαληήξεο 

  

Γηεζλήο Τερληθή Σπλεξγαζία 

Με κηα ζηαζεξή ζεζκηθή απόθαζε λα ζπλνδεύεη ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη ηνπο 

θιηκαηηθνύο ζηόρνπο πνπ ρξεηάδεηαη ν θόζκνο ζήκεξα, ζπλερίδνπκε λα εξγαδόκαζηε 

γηα ηελ αλίρλεπζε επθαηξηώλ ζπλεξγαζίαο γηα θαηλνηνκία γύξσ από ηε βηώζηκε 

θηλεηηθόηεηα, θξίζηκν ηνκέα γηα ην κέιινλ. 

Με απηή ηε ινγηθή πξαγκαηνπνηνύκε καδί κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Κξάηνπο ηεο 

Βαπαξίαο ζηε Νόηηα Ακεξηθή (Αξγεληηλή, Χηιή, Κνινκβία θαη Πεξνύ) ην δηαδηθηπαθό 

ζεκηλάξην «Γεκηνπξγία Καηλνηνκίαο θαη Τερλνινγηθέο Δπθαηξίεο γηα ηελ 

Ηιεθηξνθίλεζε» ην νπνίν εκβαζύλεη ηε γλώζε ζην δήηεκα -πώο είλαη ε βηώζηκε 

θηλεηηθόηεηα-, θαη ζπλεηζθέξνπκε ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ σο λέν 

πξόηππν κεηαθνξώλ. 

Η ζεζκηθή πξνζέγγηζε έγηλε από ηελ παξνπζίαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο 

θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ INTI ζε θάζε κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, 

απνθαιύθζεθαλ δύν πεξηπηώζεηο γηα λα πξνζηεζνύλ  ζηελ ηνπηθή εκπεηξία: ε κία γηα 

ηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε ελόο ειεθηξηθνύ αζηηθνύ νρήκαηνο θαη άιιε πεξίπησζε 

γηα ηελ ειεθηξηθή κεηαηξνπή νρεκάησλ (RETROFIT) σο κία θαηλνύξγηα επθαηξία 

αλάπηπμεο. Σε απηή ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ θαη ην RETROFIT - εθ πξώηεο όςεσο 

- δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πεξηπινθέο, σζηόζν ζπλεπάγνληαη λέεο πξνθιήζεηο θαη 

πηπρέο αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε απηό λα 

αληηπξνζσπεύεη έλα κεηαβαηηθό επηηαρπληή ηεο ειεθηξνθίλεζεο. 

Από ηελ πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο, έιαβε κέξνο ε Fraunhofer R&D Center for 

Electromobility Bavaria θαη εκπεηξνγλώκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο κειινληηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ηεο Unternehmer TUM, Δπξσπατθό Κέληξν, εγέηεο ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ. Η αληαιιαγή κε απηά ηα ηδξύκαηα βαζίζηεθε θπξίσο ζηε 

ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε, όπνπ 

δηεξεπλήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο επηινγέο. 

 

 



Οη δπλαηόηεηεο ηνπ INTI ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε αζθάιεηα ησλ Αξγεληηλώλ θαηαλαισηώλ, ε ηζρύνπζα 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζεζπίδεη όηη νπνηαδήπνηε εμαξηήκαηα ή πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αληαιιαθηηθά ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ζπλδεδεκέλα ή 

εκηζπλδεδεκέλα πνπ θαζνξίδνληαη σο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ αζθαιείαο, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζηε ρώξα ή εηζάγνληαη γηα λα πσινύληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά 

αληηθαηάζηαζεο, νθείινπλ λα θέξνπλ ην Πηζηνπνηεηηθό Δγθπξόηεηαο Αληαιιαθηηθώλ 

Αζθαιείαο Απηνθηλήηνπ (CHAS, Πηζηνπνηεηηθό Δγθπξόηεηαο Αληαιιαθηηθώλ 

Αζθαιείαο).  

Τν Πηζηνπνηεηηθό Δγθπξόηεηαο Αληαιιαθηηθώλ Αζθαιείαο Απηνθηλήηνπ, ή ην 

Πηζηνπνηεηηθό CHAS, είλαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από ηνλ INTI σο ππνρξεσηηθό 

γηα όινπο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζην 

ζύζηεκα αζθαιείαο ηνπο. Απηό εμνπζηνδνηεί ηελ αγνξά, πώιεζε, δηαλνκή θαη 

κεηαθνξά αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήηνπ, είηε θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αξγεληηλή είηε όρη. 

Με ην Πηζηνπνηεηηθό CHAS ιακβάλεηαη ε έγθξηζε αμηνπηζηίαο γηα όια ηα 

αληαιιαθηηθά θαη εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα αζθαιείαο νπνηνπδήπνηε κεραλνθίλεηνπ 

νρήκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ξπκνπιθνύκελνπ ή εκηξπκνπιθνύκελνπ.  

Τα πξντόληα πνπ ππόθεηληαη ζε απηή ηελ πηζηνπνίεζε είλαη: ιάζηηρα, θαζξέθηεο 

νπηζζνπνξείαο, κπαηαξίεο, ηαηλία θαη ηαθάθηα θξέλσλ, θόξλεο, γπαιηά αζθαιείαο, 

ηξνρνί (δάληεο) γηα θνξηεγά, ξπκνπιθνύκελα θαη εκηξπκνπιθνύκελα, αλαθιαζηήξεο 

ηξηγώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο, πξνζηαηεπηηθά θξάλε γηα κνηνζηθιεηηζηέο, δώλεο 

αζθαιείαο, άθξα  ξάβδνπ θαη  ζθαηξηθέο αξζξώζεηο, ππξνζβεζηήξεο, ιακπηήξεο, 

ζπζηήκαηα θσηηζκνύ θαη ζεκαηνδόηεζεο, θηβώηηα ηηκνληνύ, πγξό θξέλσλ, 

απνξξνθεηέο θξαδαζκώλ, παινθαζαξηζηήξεο, θεθαιέο γηα θαζίζκαηα θαη άγθπξεο 

κέρξη ζπζηήκαηα θνηζαδόξνπ ξπκνπιθνύκελνπ θαη εκηξπκνπιθνύκελνπ. 


