
Διονύσης 
Τετράδης
Senior Sales Engineer

Ενδιαφέρεστε για την 
προμήθεια γερανογέφυρας; 
Συμβουλευτείτε σήμερα 
τον εξειδικευμένο 
πωλητή μας για να 
λάβετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να 
βρείτε τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για τις ανάγκες 
της επιχείρησής σας. Θα 
λάβετε βοήθεια σχετικά 
με τις προδιαγραφές της 
εκάστοτε γερανογέφυρας, 
τεχνικές λεπτομέρειες 
και πληροφορίες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας και βελτίωσης 
της παραγωγικότητας.
• Προσφορά νέων 

γερανογεφυρών, 
εκσυγχρονισμού 
και εξοπλισμού για 
ανυψωτικό εξοπλισμό, 
προϊόντα under the hook, 
προϊόντα Light Crane.

• Τεχνική υποστήριξη 
για απομακρυσμένες 
υπηρεσίες

• Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για ανυψωτικό 
εξοπλισμό

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tel. +30 694 2200800
dionisis.tetradis@
konecranes.com 

Νίκος  
Νομικός
Sales Engineer

Ενδιαφέρεστε για την 
προμήθεια γερανογέφυρας; 
Συμβουλευτείτε σήμερα 
τον εξειδικευμένο 
πωλητή μας για να 
λάβετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να 
βρείτε τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για τις ανάγκες 
της επιχείρησής σας. Θα 
λάβετε βοήθεια σχετικά 
με τις προδιαγραφές της 
εκάστοτε γερανογέφυρας, 
τεχνικές λεπτομέρειες 
και πληροφορίες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας και βελτίωσης 
της παραγωγικότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tel. +30 695 6615002
nikolaos.nomikos@
konecranes.com

Γιάννης  
Γερμανός
Spare Part Sales

Χρειάζεστε ανταλλακτικά 
για τη ανυψωτικά 
σας μηχανήματα; 
Συμβουλευτείτε σήμερα 
τον εξειδικευμένο πωλητή 
μας στο κομμάτι των 
ανταλλακτικών. Θα λάβετε 
βοήθεια για να βρείτε 
κατάλληλο ανταλλακτικό 
για τη γερανογέφυρα 
ή το ανυψωτικό σας, 
ανεξάρτητα από το 
ποιος κατασκεύασε τη 
γερανογέφυρά σας. Η 
εταιρεία μας προσφέρει 
γνήσια ανταλλακτικά του 
οίκου Konecranes καθώς 
και ανταλλακτικά για όλες 
τις υπόλοιπες μάρκες και 
μοντέλα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
+30 694 2200194
giannis.germanos@
konecranes.com

Ανδρέας 
Παπαδιώτης
Spare Part Sales

Χρειάζεστε ανταλλακτικά 
για τη ανυψωτικά 
σας μηχανήματα; 
Συμβουλευτείτε σήμερα 
τον εξειδικευμένο πωλητή 
μας στο κομμάτι των 
ανταλλακτικών. Θα λάβετε 
βοήθεια για να βρείτε το 
κατάλληλο ανταλλακτικό 
για τη γερανογέφυρα 
ή το ανυψωτικό σας, 
ανεξάρτητα από το 
ποιος κατασκεύασε τη 
γερανογέφυρά σας. Η 
εταιρεία μας προσφέρει 
γνήσια ανταλλακτικά του 
οίκου Konecranes καθώς 
και ανταλλακτικά για όλες 
τις υπόλοιπες μάρκες και 
μοντέλα.
Ο κύριος Παπαδιώτης είναι 
ο πλέον αρμόδιος για το 
υποκατάστημά μας στη 
Θεσσαλονίκη.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tel. +30 693 2489732
andreas.papadiotis@
konecranes.com

Κωνσταντίνος 
Μπασαμάκης
Modernization & 
Maintenance Sales

Χρειάζεστε αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμό του 
ανυψωτικού εξοπλισμού 
σας; Συμβουλευτείτε σήμερα 
τον πλέον αρμόδιο πωλητή 
μας. Θα λάβετε συμβουλές 
που άπτονται των αναγκών 
σας. Οι εκσυγχρονισμοί 
του εκάστοτε εξοπλισμού 
είναι προσαρμοσμένες 
αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις 
που έχουν σχεδιαστεί για 
να παρατείνουν τη διάρκεια 
ζωής του εξοπλισμού σας, 
ώστε να ανταποκρίνονται 
στις τρέχουσες απαιτήσεις 
συντήρησης και παραγωγής. 
Χρειάζεστε συντήρηση 
του ανυψωτικού σας 
εξοπλισμού;  Η εταιρεία 
Konecranes Hellas SA 
παρέχει κορυφαίες 
υπηρεσίες συντήρησης για 
όλους τους τύπους και τις 
μάρκες γερανογεφυρών και 
ανυψωτικών μηχανημάτων. 
Στόχος μας είναι να 
βελτιώσουμε την ασφάλεια, 
την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα των εργασιών 
σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tel. +30 694 7023841
konstantinos.basamakis@
konecranes.com

Modernization 
Sales

Spare Part 
Sales

Spare Part 
Sales

Industrial 
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Industrial 
Crane Sales

Ομάδα Πωλήσεων

konecranes.com/el

Η παρούσα έκδοση είναι αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Η Konecranes επιφυλάσσεται του δικαιώματος όπως, 
καθ' οιανδήποτε στιγμή και άνευ ειδοποίησης, αλλάξει ή διακόψει τα προϊόντα ή/και την αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά στην 
παρούσα έκδοση. Η παρούσα έκδοση δεν συνιστά εγγύηση εκ μέρους της Konecranes, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικώς οποιασδήποτε έμμεσης εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

© 2022 Konecranes. All rights reserved. Τα ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’ και  αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά 
σήματα της Konecranes Global Corporation.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

info.greece@konecranes.com
+30 210 6120546
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