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ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη με τον
εμβληματικό τίτλο ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ιδρύθηκε το 1992 και είναι συνέχεια
της επιχείρησης που ίδρυσε ο πατέρας του Ευστράτιος Κυριακάκης
το 1969, με συνεχή λειτουργία από τότε ως σήμερα.
Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής γεωργικών
μηχανημάτων. Κατασκευάζει οκτώ διαφορετικούς τύπους
Σκαπτικών με δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, ηλεκτρικές
βέργες ελαιοραβδισμού, περιστροφικές, παλινδρομικές και
παλμικές καθώς και ελαιοραβδιστικά εδάφους, γεννήτριες με
δυναμό για την λειτουργία των ηλεκτρικών βεργών με τα
απαραίτητα πιστοποιητικά CE.
Η πορεία της επιχείρησης στον Ελλαδικό χώρο είναι ανοδική και
επιτυχής με συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις σε όλα τα είδη που
κατασκευάζει με αποτέλεσμα στον χώρο των κατασκευαστών να
είναι από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες επιχειρήσεις στον
Ελλαδικό χώρο.
Είναι εξοπλισμένη με τον τελειότερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό
κατασκευής και τα μηχανήματα που κατασκευάζει είναι κορυφαία
σε ποιότητα και αντοχή με πιστοποίηση ISO 9001:2000
Το δίκτυο ειδικευμένων αντιπροσώπων της επιχείρησης στον
Ελλαδικό χώρο παρέχει πλήρη υποστήριξη στον τελικό
καταναλωτή.

www.sikiriakakis.gr

Η επιχείρηση σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στην
βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης και στελεχώνεται από
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που σε συνεργασία με την
διοίκηση της επιχείρησης στοχεύουν στην συνέχιση της
επιτυχημένης και ανοδικής πορείας της με συνεχή έρευνα και
βελτίωση των προϊόντων.

Τα Προϊόντα
Γνωρίστε όλη την γκάμα των προϊόντων μας

Σκαπτικά

Ελαιοραβδιστικά

Αεροσυμπιεστές

Εργαλεία/Διάφορα

Ανταλλακτικά

Σκαπτικά
Σκαπτικά με δίχρονο κινητήρα

ΜΙΝΩΣ 2Α (2Τ) 2 ταχύτητες εμπρός
Κινητήρας Campeon H-165 δίχρονος με ηλεκτρονική
ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP
Ταχύτητες: 2 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: πολύδισκος με λάδι
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 75 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη
Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.

ΜΙΝΩΣ 2Α (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός
Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονος με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP
Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: πολύδισκος με λάδι
Πλάτος φρέζας: 1, 05μ
Σκάβει σε βάθος: 0, 35μ
Βάρος μηχανήματος: 65 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη
Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.

ΜΙΝΩΣ 2Α ΛΟΥΡΙ (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός
Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονος με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP
Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 2 Ιμάντες
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 60 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη

Σκαπτικά μηχανήματα
Κατασκευάζουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους σκαπτικών
μηχανημάτων με δίχρονο ή τετράχρονο κινητήρα που
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του ερασιτέχνη
όσο και του επαγγελματία χρήστη που έχει την δυνατότητα
να επιλέξει την απόδοση το βάρος και την ιπποδύναμη του
μηχανήματος του.

Σκαπτικά
Σκαπτικά με δίχρονο κινητήρα

ΜΣΑ ΜΙΝΙ, 1 ταχύτητα εμπρός
Κινητήρας Campeon H-102 5HP & H-165 7HP ή Minsel M-165 7HP
δίχρονοι με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδροι, αερόψυκτοι
Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 0,90μ
Σκάβει σε βάθος: 0,3μ
Βάρος μηχανήματος: 50 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη

ΜΣΑ (1T), 1 ταχύτητα εμπρός, αυτόματο
Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονοι με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP
Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1, 05μ
Σκάβει σε βάθος: 0, 35μ
Βάρος μηχανήματος: 55 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη

NEO

Σκαπτικό με κινητήρα πετρελαίου
Κινητήρας: MIYAKE 5 HP με φίλτρο λαδιού.
Ταχύτητες: 1 εμπρός & 1 πίσω*
Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05 μέτρα (μονοκόμματη ή διαιρούμενη)
Βάθος άροσης: 0,35 μέτρα
Βάρος μηχανήματος: 58 κιλά
* η πίσω ταχύτητα τοποθετείται προαιρετικά

Σκαπτικά μηχανήματα
Κατασκευάζουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους σκαπτικών
μηχανημάτων με δίχρονο ή τετράχρονο κινητήρα που
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του ερασιτέχνη
όσο και του επαγγελματία χρήστη που έχει την δυνατότητα
να επιλέξει την απόδοση το βάρος και την ιπποδύναμη του
μηχανήματος του.

Σκαπτικά
Σκαπτικά με τετράχρονο κινητήρα

ΜΣ (2Τ) 2 ταχύτητες εμπρός
Κινητήρες Robin 6HP & 7HP, Mitsubishi 6HP, τετράχρονοι με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδροι.
Ταχύτητες: 2 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: πολύδισκος με λάδι
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 72 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη
Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.

ΜΣΑ 1 ταχύτητα εμπρός
Κινητήρες ROBIN, MITSUBISHI ή HONDA τετράχρονοι με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, με φίλτρο λαδιού
Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 πίσω (προαιρετική)
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1, 05μ
Σκάβει σε βάθος: 0, 30μ
Βάρος μηχανήματος: 48 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη

ΜΣΑ (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός, αυτόματος
Κινητήρες ROBIN 6HP & 7HP και MITSUBISHI 6HP, τετράχρονοι με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος
Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 πίσω (προαιρετική)
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 53 κιλά
Φρέζα μονοκόμματη ή διαιρούμενη

Σκαπτικά μηχανήματα
Κατασκευάζουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους σκαπτικών
μηχανημάτων με δίχρονο ή τετράχρονο κινητήρα που
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του ερασιτέχνη
όσο και του επαγγελματία χρήστη που έχει την δυνατότητα
να επιλέξει την απόδοση το βάρος και την ιπποδύναμη του
μηχανήματος του.

Ελαιοραβδιστικά
Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης

Ελαιοραβδιστικά
Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών
μηχανημάτων με τα εξαρτήματα τους όπως βέργες
ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική,
γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά
εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των
παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ακροσφαιρίδιο
Δεν τραυματίζει τον καρπό
και τα κλαδιά και δεν
επιτρέπει την ολίσθησή
του προς τα έξω
Κάθετη μικροράβδος

Ηλεκτρική Βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή
τύπου «Αχινός» με κάθετες μικροράβδους

Εγκλωβίζει το ραβδιζόμενο
κλαδί αυξάνοντας την
αποδοτικότητα

Η ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή τύπου
«Αχινός» είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των
δέντρων λόγω της παλμικής κίνησης που διαθέτει.
Έχει 20 ελαστικές ράβδους που επιτρέπουν την
διείσδυση στα πιο πυκνά σημεία του δέντρου χωρίς
να μπλέκει σε αυτά. Οι ελαστικές ράβδοι φέρουν στην
άκρη τους σφαιρίδια που δεν επιτρέπει την ολίσθηση
του κλαδιού προς τα έξω ενώ δεν τραυματίζει τον
καρπό και το κλαδί.
Επίσης, οι ράβδοι διαθέτουν κάθετες μικροράβδους
που εγκλωβίζουν το ραβδιζόμενο κλαδί αυξάνοντας
έτσι την συνολική αποδοτικότητα.

Ηλεκτρική Βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή τύπου «Αχινός» απλή

Χειριστήριο Βέργας
Ελαφρύ, εργονομικό και
ανατομικό για πολύωρη
εργασία. Πολύστροφο
για μεγάλη απόδοση
στην συγκομιδή

Ελαιοραβδιστικά
Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης

Ηλεκτρική Βέργα «ΤΑΦ» & κάθετη περιστροφικής
κίνησης
Η Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" & Κάθετη περιστροφικής
κίνησης φέρει 8 ελαστικά ραβδιά και λόγω της έκκεντρης θέσης
τους πάνω στον ραβδοφόρο έχουν την μεγαλύτερη απόδοση
χωρίς να πληγώνουν τον καρπό. Οι κύλινδροι δε που βρίσκονται
στην κεφαλή (πλαστικοί ή αλουμινίου ) λόγω της τρελής τους
κίνησης βοηθούν την βέργα να εισχωρήσει & στα πιο πυκνά μέρη
του δέντρου χωρίς να μπερδέψει σε αυτά κάνοντας ζημιά. Λόγω
της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούμε έχουμε
κατασκευάσει την πιο ελαφριά βέργα της αγοράς (μήκος 2,4μ &
βάρος μόνο 3 κιλά ) με αποτέλεσμα να μπορεί να την
χρησιμοποιεί και ο πιο αρχάριος χρήστης. Το καλώδιο της έχει
μήκος 16,5 μ ώστε να μην είναι συχνή η μετακίνηση του
μηχανήματος στο χωράφι & φέρει αυτόματο διακόπτη STOP για
την προστασία της βέργας & των κλαδιών του δέντρου.
Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής βέργας με μήκος από 1,80μ έως
3,4μ μαζί με το χειριστήριο.

Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" παλμικής κίνησης με
έκκεντρα αλουμίνια
Η Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" Παλμικής κίνησης με έκκεντρα
αλουμίνια είναι κατάλληλη για όλες τις ποικιλίες ελιάς. Λόγω της
παλμικής της κίνησης έχει την δυνατότητα να εισχωρήσει στα πιο
πυκνά μέρη του δέντρου χωρίς να κάνει ζημιά στα κλαδιά & στο
φύλλωμα. Επίσης λόγω της τεχνογνωσίας μας και της ποιότητας
των υλικών που χρησιμοποιούμε η ηλεκτρική βέργα "ΤΑΦ"
παλμικής κίνησης δεν πληγώνει τον καρπό & έχει την μέγιστη
δυνατή απόδοση. Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ
ή με μπαταρία αυτοκινήτου.
Σύνηθες μήκος βέργας 2,40 μέτρα & βάρος 3,2 κιλά.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής βέργας με μήκος από
1,80 μ έως 3,4 μ μαζί με το χειριστήριο.

Ελαιοραβδιστικά
Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών
μηχανημάτων με τα εξαρτήματα τους όπως βέργες
ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική,
γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά
εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των
παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ελαιοραβδιστικά
Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης

(συνέχεια)

Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ με κεφαλή ΛΑΝΑΡΑ
Η νέα ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ με κεφαλή ΛΑΝΑΡΑ επιτρέπει
την εύκολη διείσδυση ανάμεσα στα κλαδιά του δέντρου χωρίς να
προκαλεί ζημιά & να ρίχνει φύλλα. Χάρη στην παράλληλη διαταγή
των ραβδιών & την ποιότητα κατασκευής τους είναι το πιο
αποδοτικό στο είδος του. Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια
ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με μπαταρία αυτοκινήτου.
Έχει ύψος από 1,80μ έως 2,5μ.

Ελαιοραβδιστικά
Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών
μηχανημάτων με τα εξαρτήματα τους όπως βέργες
ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική,
γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά
εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των
παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ελαιοραβδιστικά
Γεννήτρια, μετασχηματιστές
ελαιοραβδιστικό εδάφους

Γεννήτρια ελαιοραβδιστικού MINOS SIK
Το μηχάνημα αυτό έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρείς
ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή στροφών για την αυξομείωση των
στροφών της ηλεκτρικής βέργας.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3,5 HP – 6 HP κατ’ επιλογήν πελάτη.

Ελαιοραβδιστικό αυτοκινούμενο μηχάνημα τύπου
ΜΙΝΩΣ 3 πάγκος
Χαρακτηριστικά: Το μηχάνημα αποτελείται από τρείς οριζόντιους
κυλίνδρους με δάκτυλα που περιστρέφονται στον άξονα τους με
ένα βενζινοκινητήρα. Για τη συγκομιδή του καρπού, οι
καρποφόροι κλάδοι τοποθετούνται επάνω στους περιστροφικούς
κυλίνδρους, με αποτέλεσμα τα δάκτυλα να μπαίνουν στο
φύλλωμα και να ατενίζουν τον καρπό. Επιπλέον αυτοκινείται,
διαχωρίζει τα φύλλα από τον καρπό και συλλέγει τον καρπό με
κοχλία στο σάκκο. Παράλληλα μπορεί να τοποθετηθεί και
ηλεκτρικό ελαιορ/κό με μία έως τρείς βέργες για την περισυλλογή
του καρπού από το δέντρο.
Απόδοση: 400 – 500 κιλά ελιές ωριαία.

Μετασχηματιστές για μία ή δύο βέργες
ελαιοραβδισμού
Το μηχάνημα αυτό έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως δύο
ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των
στροφών της ηλεκτρικής βέργας.
Φέρει διακόπτη ασφαλείας για την προστασία του μετασχηματιστή
και της βέργας.
Ελαφρύ, για εύκολη μεταφορά στο χωράφι.

Ελαιοραβδιστικά
Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών
μηχανημάτων με τα εξαρτήματα τους όπως βέργες
ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική,
γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά
εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των
παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Εργαλεία
Διαχωριστής φύλλων καρπών

NEO
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
Διαχωριστής φύλλων καρπών με αεροαπωθητήρα 12V,
ελαφρύς για εύκολη μεταφορά αλλά ιδιαίτερα
ανθεκτικής κατασκευής.

Αλυσοπρίονο 12V

NEO
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 12V
Αλυσοπρίονο ηλεκτρικό ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 12V με κοντάρι συνολικού
ύψους 1,30μ και βάρος 3,4 κιλά. Η κεφαλή του πριονιού έχει
αντλία λαδιού (όχι φυσική ροή) για την καλύτερη προστασία της
αλυσίδας. Είναι το ιδανικότερο & πιο εύχρηστο εργαλείο για το
κλάδεμα των δέντρων.
Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με
μετασχηματιστή.

Αεροσυμπιεστές
Αεροσυμπιεστές
Πολλαπλών χρήσεων & εφαρμογών

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 15 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 4,5 HP με τούμπο 15 λίτρων. Με
πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα
ανακούφισης.
Με κεφαλή C9, παροχής 250 λίτρων ανά λεπτό.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 50 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 50 λίτρων. Με
πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα
ανακούφισης
Με κεφαλή C18, παροχής 430 λίτρων ανά λεπτό.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 100 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 100 λίτρων. Με
πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα
ανακούφισης.
Με κεφαλή Β 4900, παροχής 600 λίτρων ανά λεπτό.

Αεροσυμπιεστές στιβαρής κατασκευής με εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας και έτοιμοι προς χρήση σε αγροτικές,
οικοδομικές, κατασκευατικές εργασίες, κινητά συνεργεία και
γενικά για όλες τις εφαρμογές όπου η χρήση ρεύματος δεν
είναι εφικτή.

Ανταλλακτικά
Ανταλλακτικά
Εργαλεία & ανταλλακτικά

Η εταιρεία παρέχει μία ευρεία γκάμα ανταλλακτικών για την
τεχνική υποστήριξη του προϊόντος που αγοράσατε.

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΟΝΗ

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΠΛΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΒΕΡΓΑΣ (16,5μ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ/ΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 15Α - 18Α

ΡΑΒΔΑΚΙ ΒΕΡΓΑ MINOS ΚΠΠ

ΠΡΙΖΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ

ΦΙΣ ΠΡΙΖΑΣ

ΣΕΤ ΡΑΒΔΑΚΙΑ (10 ΤΕΜ.)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΟ 55 Α - ΔΥΝΑΜΟ 70 Α

Γενικοί Όροι Συνεργασίας
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

•Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη
•Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού αποστολής.
•Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή θα πρέπει να
συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο αποστολής, διαφορετικά δεν θα
παραλαμβάνονται, τα έξοδα δε μεταφοράς τους βαρύνουν τον πελάτη.
•Η αξία των τιμολογίων εξοφλείται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής των εμπορευμάτων.
•Η εκπρόθεσμη εξόφληση επιβαρύνεται με νόμιμους τόκους. Μέχρι πλήρους εξοφλήσεως
των τιμολογίων η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των αναφερόμενων εμπορευμάτων,
τα οποία ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

•Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία αποστολής και ισχύει όταν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του
μηχανήματος.
•Οι βλάβες λόγω λανθασμένης επιλογής τύπου, υπερφόρτωσης, κακής τοποθέτησης
και πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτονται με εγγύηση.
•Η εγγύηση παρέχεται μόνο για το ίδιο μηχάνημα και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις
έμμεσες ή άμεσες.
•Οι βλάβες των μηχανημάτων επιδιορθώνονται μόνο στο χώρο της εταιρείας μας.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία

SIK

®

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

κατάλογος προϊόντων
www.sikiriakakis.gr

ΜΙΝΩΣ SIK ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ΄, Ηράκλειο, Κρήτη, 716 01
Τηλέφωνα: 2810.380.913, 2810.381.336, 2810.381.604, Φαξ: 2810.380.913
E-mail: info@sikiriakakis.gr

