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From 1976 always next to you with certificated quality and reliability

απο το 1976 παντα διπλα σασ
αξιοπιστα και ποιοτικα
με πιστοποιησεισ

Η MaxMetal, με την τεράστια 
Εμπειρία στο χώρο του 
Μετάλλου από το 1976, 
που ιδρύθηκε από τον 
Κωνσταντινίδη Ευάγγελο, και 
στον κλάδο των Μεταλλικών 
Κατασκευών από το 2000, 
ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογίες και τον πιο άρτιο 
μηχανολογικό εξοπλισμό σε όλα 
της τα έργα. 
Στη MaxMetal, μπορούμε να 
αναλάβουμε κάθε φάση του 
έργου σας από το μηδέν & να 
σας το παραδώσουμε έτοιμο & 
λειτουργικό. Το κάθε έργο μας 
είναι διαφορετικό και μελετάται 
ξεχωριστά από το  έμπειρο 
& πλήρως εξειδικευμένο 
προσωπικό που διαθέτουμε, 
ώστε να ικανοποιεί  πλήρως τις 
εκάστοτε ανάγκες σας. 
Η υπεροχή της εταιρίας 
μας χτίστηκε μέσα από τα 
κατασκευαστικά έργα που 
μας ανέθεσαν μεγάλοι 
οργανισμοί και εταιρίες, 
φορείς του Δημοσίου αλλά 
και ιδιώτες, αναγνωρίζοντας 
την άριστη ποιότητα των 
κατασκευών μας καθώς επίσης 
και τον επαγγελματισμό, την 
τεχνογνωσία & την αξιοπιστία 
που μας διακατέχει. 

προφίλ και φιλοσοφία - profile and philosophy
MaxMetal is a company with 
enormous Experience in the 
field of Metal since 1976. 
It was founded by Constan-
tinides Evangelos. It incorpo-
rates more modern technolo-
gies and the most 
complete mechanical equip-
ment in all its projects in the 
metals industry Construction 
since 2000. 
In MaxMetal, we are willing to 
take each phase of your proj-
ect from the very beginning 
& deliver it to you all set and 
functional.Each project is dif-
ferent and studied separately 
by our experienced and fully 
specialized staff, so as to 
fully meet your needs indi-
vidually.

The superiority of our com-
pany was built through the 
construction projects that 
we were assigned by large 
organizations and companies, 
government - Public agencies 
and individuals, recognizing 
the excellent quality of our 
products and the professional-
ism, expertise and reliability 
that pervades us as well.

κτηνοτροφικός εξοπλισμός
livestock farms

κτηνοτροφικές μονάδες 
livestock farms

ταϊστρες χόρτου
fodder grass troughs

ομαδικές ποτίστρες
collective drinking troughs



εξοπλισμοσ τελευταιασ τεχνολογιασ

up to date equipment

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας 
CNC, αναλαμβάνουμε την κοπή, τη 
διάτρηση και τη διαμόρφωση των 
στοιχείων του έργου, με απίστευτη 
ακρίβεια δεκάτων του χιλιοστού και 
με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση των 
μηχανημάτων.
Τα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας, 
εγγυώνται την άριστη ποιότητα του 
έργου και την έγκαιρη παράδοσή του 
στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.
Με τον ιδιόκτητο στόλο μας, δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. 
Αναλαμβάνουμε την μεταφορά και 
την ανέγερση των κατασκευών, με 
επικαθήμενο φορτηγό, με φορτηγό 
με γερανό καθώς και με τηλεσκοπικό 
γερανό 25 τόνων.

• Γερανογέφυρα ανυψωτικής 
ικανότητας 10 τον.

• Γερανογέφυρα ανυψωτικής 
ικανότητας 3.5 τον.

• Γερανογέφυρα ανυψωτικής 
ικανότητας 3 τον.

• Αυτοκινούμενος τηλεσκοπικός 
γερανός ανυψωτικής 
ικανότητας 25 τον.

• Επικαθήμενο φορτηγό 
(νταλίκα)

• Κλαρκ 2.5 τον.
• Φορτηγό με γερανό 

ανυψωτικής ικανότητας 4.5 
τον.

• CNC ψαλίδι κοπής ελασμάτων
• CNC στραντζόπρεσα 140 τον.
• NC στραντζόπρεσα 80 τον.
• Υδραυλική πρέσα 100 τον.
• Κρουστική πρέσα 80 τον.
• Κρουστική πρέσα 60 τον.
• Αυτόματη γραμμή κοπής και 

διάτρησης επεξεργασίας coil
• Πριόνι κοπής δοκαριών
• Ζουμπαδοψάλιδο 150 τον.
• Τόρνος
• Φρεζοδράπανο
• Κύλινδρος
• Ραουλιέρα
• Κουρμπαδόρος
• Πλάσμα
• Αυτόματες 

ηλεκτροσυγκολλήσεις
• Μαγνητικά δράπανα

μηχανολογικός 

εξοπλισμός

With the latest equipment in technology 
CNC, we undertake cutting, drilling and 
shaping components of the proj-
ect, with incredible accuracy in tenths of 
a millimeter and with low energy con-
sumption machinery.
Our modern machinery, guarantee the 
excellent quality of our work and its 
timely delivery within the specified time-
frames.
With our private machinery there is 
no need to worry about anything. We 
undertake the transportation and the 
erection of structures, with trailer truck, 
truck with crane and telescopic crane of 
25 tons.

• Gantry crane with lifting ca-
pacity 10 ton.

• Gantry crane with lifting ca-
pacity 3.5 ton.

• Gantry crane with lifting ca-
pacity 3 ton.

• Telescopic crane with a lifting 
capacity of 25 ton.

• Trailer truck (lorry)
• Clark 2.5 ton.
• Truck crane with a lifting ca-

pacity of 4.5 ton
• CNC scissors cutting blades
• CNC press brake 140 ton.
• CNC press brake 80 ton.
• Hydraulic press 100 ton.
• Hammer press 80 ton.
• Hammer press 60 ton.
• Joists cutting saw
• Ironworker 150 ton.
• Lathe
• Reamers
• Cylinder
• Groups of rolls
• Bending machine
• Plasma
• Automatic electro-welding
• Magnetic drills

machinery 

equipment



κτηνοτροφικεσ μοναδεσ

Πρόκειται για κατασκευή πρωτοποριακής σχεδίασης με μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο εν θερμώ. Είναι 
μια πολύ οικονομική κατασκευή, ενώ δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και δεν χρειάζεται να πληρωθούν 
ένσημα ΙΚΑ. Επιπλέον η κατασκευή μπορεί να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο.

Σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες χωρίς πολεοδομική άδεια

Πλεονεκτήματα:

• Ευκολία συναρμολόγησης και μεταφοράς, χωρίς συγκολλητά μέρη όλα τα επιμέρους στοιχεία 
συνδέονται κοχλιωτά.

• Καλός αερισμός και ικανοποίηση των αναγκών των ζώων, σε σχέση με τη διατροφή τους αλλά και την 
υγιεινή και το περιβάλλον τους.

• Δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων παραγγελιών σε μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας της ποιοτικής 
αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής, από τη φάση της κοπής, διάτρησης και διαμόρφωσης των 
στοιχείων, με χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας CNC.

• Η κατασκευή προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.



farming units

It is about an innovatively designed building, with a hot dip galvanized metal frame. It is a very economical 
construction and a building permit is not required, while there is no need to pay insurance stamps. More-
over, the construction can be integrated in the Developmental Law.

Modern farms without planning permission

Advantages:

• Easy assembling and transport, without welded parts, all components are threadedly connected.
• Good ventilation and satisfaction of the animals’ needs in relation to their diet, their hygiene and their 

environment.
• Ability to serve large orders in short time due to the quality automated production line, from the cut-

ting phase, drilling and shaping elements, using high-tech machinery CNC.
• The construction is adapted to meet the requirements of each project.



Πρόκειται για μια 
πανίσχυρη και άκαμπτη 
κατασκευή από εξαιρετικής 
ποιότητας γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 2,5χιλ. 
Διαθέτει σύστημα για 
τοποθέτηση αυτοματισμού 
γεμίσματος νερού.

Χωρητικότητα σε λίτρα 175/
τρέχον μέτρο. Διατίθεται σε 
διάφορα μήκη.

ομαδικές ποτίστρες collective drinking troughs

Πρόκειται για έναν πολύ πρακτικό τρόπο ταΐσματος αιγοπροβάτων με άχυρα, τριφύλλι κ.λ.π.

Οι σκάφες χόρτου-καρπού Maxmetal κατασκευάζονται από γαλβανισμένο υλικό εξαιρετικής ποιότητας 
ώστε να αντέχουν στις συνθήκες ενός στάβλου.

Είναι μία πανίσχυρη κατασκευή που όμως συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα και 
γρήγορα, μικρότερο κόστος μεταφοράς.

Υπάρχει ποικιλία σε μεγέθη ώστε να μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρου.
Με τον ειδικό σχεδιασμό των σκαφών χόρτου MAXETAL περιορίζονται πολύ οι απώλειες σε τροφές, 
αφού είναι κατασκευασμένες να βελτιστοποιούν την κατανάλωση της τροφής.

ταϊστρεσ χορτου-καρπου

It is a powerful and 
rigid structure of 
high quality galva-
nized sheet metal 
with thickness of 
2,5chil. It has a 
system of automatic 
water filling place-
ment.
Capacity 175 liters / 
meter. Available in 
various lengths.



συστηματα παγιδευσησ
Πρόκειται για εξαιρετικά πρακτικό σύστημα παγίδευσης 
κεφαλής ζώων, σταθερό ή μετακινούμενο για αυτόματο ή μη, 
τάισμα.

Πολύ ισχυρή κατασκευή σχεδιασμένη με ειδικό τρόπο για 
να αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία. 
Παρέχεται δυνατότητα εγκλωβισμού κατά σειρά, ενώ οι 
θέσεις των ζώων μπορούν να προσαρμοστούν στα μέτρα 
σας.

ΠΑΓΙΔΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ  

6 POST TRAPS

ΠΑΓΙΔΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΡΠΟΥ - 12 POST TRAPS  

It is a very practical way of feeding goats 
with hay, clover, etc.
The grass-grain tubs of Maxmetal are 
made of an exceptional quality galva-
nized material to withstand the condi-
tions of a stable.
It is a powerful construction but as-
sembled and disassembled easily and 
quickly, with less shipping costs.
There is a variety of sizes so that they 
can meet the different needs of each 
space.
With the special design of MAXETAL 
grass vessels, there can be seen very 
limited losses in foods, being made to 
optimize the consumption of food.

Fodder grass troughs 

This is an extremely handy head trapping system, fixed or 
sliding, for an automatic or not, feeding.

Very robust construction designed in a special way to increase 
the effectiveness and usability. Provides encapsulation in or-
der, while the animal positions can be adapted to your needs.
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