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ΕξΕΙΔΙΚΕΥΣΗ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας

Στις υπερσύγχρονες εγακαταστάσεις μας, κατασκευάζουμε μόνο κορυφαία
μηχανήματα με ISO 9001:2000 παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.

www.sikiriakakis.gr

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

Ποιοι είμαστε
Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη με τον εμβληματικό τίτλο SIK KIRIAKAKIS ιδρύθηκε
το 1992 και αποτελεί συνέχεια της επιχείρησης που ίδρυσε ο πατέρας του Ευστράτιος Κυριακάκης
το 1969, με συνεχή λειτουργία από τότε έως σήμερα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής
γεωργικών μηχανημάτων εφαρμόζοντας πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2000. Η επιχείρηση σήμερα
στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο και στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος
μας, η κατασκευή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας

ΜSR20

ΜSR16

ΜSR8

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Παλμική
Σύνηθες μήκος 2,40μ. μαζί
με το χειριστήριο.
Δυνατότητα κατασκευής
προέκτασης μήκους 1μ.
Μήκος καλωδίου 14μ.
9-10 Α (μέση κατανάλωση).
1.750 rpm/12V.

•
•

Παλινδρομική
16 ράβδια κεφαλής.
Σύνηθες μήκος 2,40μ. μαζί
με το χειριστήριο.
Δυνατότητα κατασκευής και
κοντύτερων βεργών (έως
1μ).
1.750 rpm/12V.

ΜSR-KPP

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ / ΜΟΤΕΡ

•
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Βέργας Τ
αχινού

•
•
•

Παλμική
Σύνηθες μήκος 2,40μ μαζί
με το χειριστήριο.
3 Kg σε μήκος 2,40μ.
9-10 Α (μέση κατανάλωση).
1.750 rpm/12V.

Βέργας Τ

•
•
•
•

Περιστροφική
Σύνηθες μήκος 2,40μ μαζί
με το χειριστήριο.
Δυνατότητα κατασκευής
προέκτασης μήκους 1μ.
15 Α (μέση κατανάλωση).
Μήκος καλωδίου 14μ.
1.000 rpm/12V.

Μπαταρίας
12V

Βέργας
KPP

Ελαφριά, εργονομικά και ανατομικά για πολύωρη εργασία.
Πολύστροφα για μεγάλη απόδοση στην συγκομιδή.

Το δίκτυο των ειδικευμένων αντιπροσώπων μας στον Ελλαδικό χώρο παρέχει πλήρη υποστήριξη στον
τελικό καταναλωτή.

www.sikiriakakis.gr

ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΡΓΑ MSR
CARBON
Η ηλεκτρική βέργα MSR CARBON αποτελεί
τη νέα πρότασή μας για τη συγκομιδή ελιάς.
Στο κεφάλι φοράει ραβδιά από ανθρακόνημα
υψηλής αντοχής που έχουν τη δυνατότητα να
διεισδύουν εύκολα στα κλαδιά του δέντρου
χωρίς να καταστρέφουν τους βλαστούς.
•
•
•
•
•

Κίνηση: δονήσεις δεξιά αριστερά με 8
ραβδιά σε εναλλαγή από ανθρακόνημα
υψηλής ποιότητας.
Μήκος: 2,70μ μαζί με το χειριστήριο.
Βάρος: 2,8 kg σε μήκος 2,70μ.
Μέση κατανάλωση ρεύματος 6-7Α/1ώρα.
Στροφές κεφαλής: 1.150rpm/12V.

MSR 32
Η βέργα MSR 32 «Αχινός» είναι η τελευταία μας
πρόταση για τη συγκομιδή της ελιάς με ακόμα
μεγαλύτερη απόδοση & ελάχιστη ζημιά προς τα
κλαριά & τα φύλλα του δέντρου.
•
•
•
•
•
•
•

Παλμική
Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης 1μ.
Μήκος 2,40μ. μαζί με το χειριστήριο.
3 Kg σε μήκος 2,40μ.
Μήκος καλωδίου 14μ.
9-10 Α (μέση κατανάλωση).
Στροφές κεφαλής 1750rpm/12V.

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ SIK KIRIAKAKIS
Αυτοκινούμενος θρυμματιστής κλαδιών SIK
KIRIAKAKIS με βενζινοκινητήρα 13HP.
•
•
•
•
•

Τ: 2810 380913 | 2810 381336 | 2810 381604
F: 2810 380913
E: info@sikiriakakis.gr

Κινητήρας βενζίνης 13HP.
Εκκίνηση με μίζα και μπαταρία.
Διάσταση χοάνης 55x55.
Αριθμός μαχαιριών: 2.
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 100mm.

Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία διαφόρων
εργαλείων - περιφερειακών συσκευών που
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, μεγάλη
αντοχή και υψηλή αποτελεσματικότητα όπως,

αυλακωτήρες, πατατοεξαγωγείς, μεταλλικούς
τροχούς για τοποθέτηση σε σκαπτικό, καθώς και
βαγόνια σκαπτικών.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΕΛΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ
MINOS SIK

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΑΓΚΟΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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•
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•
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•
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Κινητήρες 3,5HP ή 6HP.
1-3 βέργες.
Ρυθμιστής στροφών.

•
•

Διαχωρίζει τα φύλλα
από το καρπό.
Συλλέγει τον καρπό με
κοχλία στο σάκο.
Υποδοχή για ηλ.
ελαιοραβδιστικό.

•

Αεροαπωθητήρας 12V.
Ελαφρύς για εύκολη
μεταφορά.
Ανθεκτικής κατασκευής.

Για 1-2 βέργες.
Ρυθμιστής τάσης.
Διακόπτης ασφαλείας.
Ελαφρύ για εύκολη
μεταφορά.

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ MINI

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ MINI

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ
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Κινητήρας diesel BASE
POWER 9HP.
Εκκίνηση με μίζα και
μπαταρία.
Διάσταση χοάνης 55x55
χιλιοστά.
Αριθμός μαχαιριών: 2.
Μέγιστη διάμετρος
ξύλου: 100mm.

•
•
•
•

Κινητήρας βενζίνης
BASE POWER 9HP.
Εκκίνηση με χειρόμιζα.
Διάσταση χοάνης 45x45
χιλιοστά.
Αριθμός μαχαιριών: 3.
Μέγιστη διάμετρος
ξύλου: 60mm.

•
•
•
•

Κινητήρας diesel BASE
POWER 6,7HP.
Εκκίνηση με χειρόμιζα
Διάσταση χοάνης 45x45
χιλιοστά.
Αριθμός μαχαιριών: 2.
Μέγιστη διάμετρος
ξύλου: 60mm.

•
•
•

Κίνηση με γκρουπ
πολλαπλασιαστή.
Διάσταση χοάνης 55x55
χιλιοστά.
Αριθμός μαχαιριών: 3.
Μέγιστη διάμετρος
ξύλου: 110mm.

Επιμήκυνση βέργας ελαιοραβδισμού μήκους 1 μέτρου

Διεύθυνση:
Βι.Πε. Ηρακλείου,
οδός Ρ 71601
Ηράκλειο, Κρήτη

Επικοινωνήστε μαζί μας

2810381336
2810381604

Επικοινωνία:
2810 380913
info@sikiriakakis.gr
www.sikiriakakis.gr

Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη
με τον εμβληματικό τίτλο SIK KIRIAKAKIS
δραστηριοποιείται αξιόπιστα και με συνέπεια στο
χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων
από το 1969.

