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ΣΕΙΡΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
(Προσφέρονται μαζί με αεροθάλαμο και φασκιά εργοστασιακών προδιαγραφών)
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ECOMATIC:

χονδρά και φαρδιά 
τακούνια με βαθιά 
πέλματα. Φαρδύ 
τετραγωνισμένο πέλμα το 
οποίο προσφέρει άριστη 
σταθερότητα. Ενισχυμένη 
στρώση λινών για 
βελτίωση αντίστασης στα 
τρυπήματα. Φαρδιά 
πλευρική ενίσχυση για 
καλύτερη προστασία στη 
ζάντα.

EXTRA DEEP PLUS:

άριστος συσχετισμός της 
διάρκειας, της απόδοσης και της άνεσης 
μειώνοντας τουςκραδασμούς. Φαρδιά πλευρική 
ενίσχυση για υψηλή αντοχή στις πλευρικές 
συγκρούσεις. Φαρδύ προφίλ και βαθύ πέλμα με 
δύο φορές περισσότερο καουτσούκ από τα 
συνηθισμένα ελαστικά.

κλασσικός 
σχεδιασμός 

του πέλματος 
με την 

καλύτερη 
αντοχή 

σκελετού στην 
κατηγορία του, 

παρέχει 
ομοιόμορφη 

φθορά  και 
υψηλή 

απόδοση.
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ελαστικό 4ων στρώσεων, άριστο ελαστικό 
καθώς προσφέρεται για μεγάλη επιλογή 

εφαρμογών όπως υψηλά φορτία, αιχμηρά, 
καθαρά, ολισθηρά δάπεδα και προσφέρει 

υψηλό δείκτη αντιολίσθησης. Μεγάλα 
τακούνια με βαθύ πέλμα το οποίο αυξάνει 

την διάρκεια ζωής και την έλξη. Πέντε 
φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ένα 

πνευστό ελαστικό. Ενισχυμένο με 
περιστρεφόμενα σύρματα χάλυβα το οποίο 

αποτρέπει την πλευρική 
ολίσθηση και έχει 
καλύτερη απορρόφηση  
κραδασμών . 
Προορίζεται για 
πολλές ώρες 
χρήσης, όλο το 
24ωρο. 

ΣΕΙΡΑ 
ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

MAGNUM RES 550:
ECOMATIC:

XTREME RES 660:

εύχρηστο 
ημισυμπαγές  
ελαστικό. Ελαστικό 
διπλή στρώσης 
καουτσούκ. Έχει 
πολύ καλή 
σταθερότητα στην 
ανύψωση. Μεγάλη 
έλξη πέλματος που 
αυξάνει την διάρκεια 
ζωής. Ιδανικό για 
χρήση σε 
βιομηχανίες 
ανακύκλωσης.

κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
καουτσούκ και προορίζεται για πολλές ώρες 

χρήσης και συνεχής λειτουργίας του 
μηχανήματος όλο το 24ωρο. Το χαρακτηριστικό 

του είναι το κεντρικό τμήμα του πέλματος που 
προσφέρει πάνω από 25% μείωση δονήσεων και 

βελτιώνει την πρόσφυση με το έδαφος.  

Τα ελαστικά μας διατίθενται και σε NON MARKING (NON 
TOXIC) δεν αφήνει αποτύπωμα στο δάπεδο, για βιομηχανίες 

τροφίμων και υγειονομικού ενδιαφέροντος .



Ημισυμπαγές ελαστικό με άριστη 
απορόφηση των κραδασμών χάρη στην 

τεχνολογία SOLIDAIR στον κορμότου 
ελαστικού.

ΣΕΙΡΑ 
ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  SOLIDAIR LT:

RES 330:

MAGNUM SMOOTH:

Ελαστικό  με  μεγάλη 
διάρκεια  κύκλου 
ζωής.
Η  νέα σχεδίαση 
πέλματος κάνει το 
ελαστικό να κρατάει 
περισσότερο. Το 
φαρδύ πέλμα από 
φυσικό καουτσούκ 
προσφέρει 
αντίσταση
Στα κοψίματα και 
γδαρσίματα.
Ελαστικό για 
μηχανήματα 
ελαφρής χρήσης και 
χαμηλών 
απαιτήσεων.

Ειδικό ελαστικό ανυψωτικών  
μηχανημάτων με μεταλικό  δαχτυλίδι που 

πρεσάρεται στη ζάντα.

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητος  μετάλου 
και καουτσούκ για  μεγάλα φορτία.



ΖΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(Εργοστασιακές & κατασκευής κατόπιν παραγγελίας)



Ειδικό ελαστικό ανυψωτικών  
μηχανημάτων με μεταλικό  δαχτυλίδι που 

πρεσάρεται στη ζάντα.

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητος  μετάλου 
και καουτσούκ για  μεγάλα φορτία.

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥ∆Η ΑΕ» είναι αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος  για όλη την Ελλάδα του Καναδικού Οίκου 

CAMSO (πρώην CAMOPLAST SOLIDEAL) για τα ελαστικά 
ανυψωτικών και χωματουργικών μηχανημάτων. Από το 

2014 μεγάλοι κατασκευαστές ανά τον κόσμο όπως 
TOYOTA, KOMATSU, TCM, JUNGHEINRICH, NISSAN, 

LINDE κ.α. επιλέγουν να κάνουν την πρώτη 
τοποθέτηση με τα ελαστικά και ζάντες  CAMSO . 

Η CAMSO  διαθέτει  τέσσερις μονάδες έρευνας 
και τεχνολογίας  ανά τον κόσμο, Βέλγιο – Σρι Λάνκα – Καναδά και 

Βιετνάμ, καλύπτοντας την παγκόσμια αγορά.

Τα ελαστικά και οι ζάντες είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
φυσικό καουτσούκ και μετάλλου το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. Όλα τα ελαστικά και οι ζάντες φέρουν πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001 και καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση για όλη τη 

διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Στο παρόν έντυπο σας παραθέτουμε τους 
τύπους των πνευστών & των ημισυμπαγών  

ελαστικών.

Επιπλέον η εταιρία μας τοποθετεί στα 
ΠΝΕΥΣΤΑ και ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ελαστικά την πολυουρεθάνη του Γερμανικού Οίκου ZEUS καθιστώντας τα ΑΤΡΥΠΗΤΑ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΑ και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής διατηρώντας ταυτόχρονα τις αρχικές τους ιδιότητες όπως μεγάλη 
απορρόφηση κραδασμών και καλύτερη πρόσφυση.

Τέλος η εταιρία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 8.000m2, 
αποθηκευτικούς χώρους με ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ – ΠΡΕΣΣΕΣ για την τοποθέτηση συμπαγών, ημισυμπαγών  αλλά και πνευστών 
ελαστικών για παντός είδους ανυψωτικά και χωματουργικά μηχανήματα καθώς και για την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση 
ελαστικών φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων.
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