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ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ PROFESSIONAL FACTORY LINE  
 

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. rpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

PF 44-S 
36 7/14 

1 36/26 

3 

110 x 76 x 86h

 
406

 2 28/20 

3 24/14 

PF 48-S
 40 7/14 

1 40/32 

4 
114 x 90 x 88 h

 
694

 2 30/24 

3 26/20 

PF 55-S 
46 5/12 

1 46/38 

5,5 

114 x 90 x 88 h

 

765 

2 36/26 

3 30/22 

PF 62-S 
52 

5/12

 

1 52/46 

7,5 120 x 90 x 88 h 

850 

2 40/34 

3 36/26 

ΤΥΜΠΑΝΑ/MANDRELS 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ADAPTOR PLUG

PF 44 =  Ø 56x1 - Ø 68x2 - Ø   90x1-   Ø 126x1-   Ø 143x1 
PF 48 =  Ø 62x4 - Ø 87x2 - Ø 130x1 - Ø 192x1  
PF 55 =  Ø 62x4 - Ø 87x2 - Ø 130x1 - Ø 192x1-   Ø 240x1 
PF 62 =  Ø 69x4 - Ø 95x2 - Ø 130x1 - Ø 192x1 -    Ø 240x1 

PF 44 = Ø 24x1 - Ø 38x1 -  Ø 48x3 
PF 48 =  Ø 35x1 - Ø 42x4 
PF 55 =  Ø 35x1 - Ø 42x4 
PF 62 =  Ø 35x1 - Ø 50x4

ΠΕΙΡΟΣ/PIN 

ΚΛΕΙΔΙΑ/WRENCHES  

SQUARE FOR ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
SMALLΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ  

DIAMETRESΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

 

       

S TYPE 
BENDERS

 

         The work table is designed to be used on both sides, supplied with 
2 saddles along the entire length of the worktop to allow bending 
from 4 different positions. For the bending machines of the S 
series is available the bending arm for large diameters that allows 
to perform wide bending, with mandrels up to 12 times the 
diameter of the rebar.

Προτεινόμενα αξεσουάρ
Ηλεκτρονικός πίνακας Electronic panel 
Εξοπλισμός συνδετήρων Stirrup equipment

Διπλό πεντάλ ποδιού Double foot pedal 
Εξοπλισμός για σπείρες S18 Spiral equipment S18

Bending armΒραχίονας κάμψης

• •    
• •    
• •    

• •    
• •    

Recommended accessories 

       The Tecmor 4S Type Bending Machines are differentiated by the 
presence of 4 saddles on the work surface and by the bigger size. 
These machines are tested to work for days in any weather 
condition, without ever interrupting production. As for the S series, 
the work table has been designed to be used on both sides. 
The saddles that run on the entire length of the bending machine 
allow you to bend from four different positions. For the bending 
machines of the 4S series is available the bending arm for large 
diameters that allows to perform wide bending, with mandrels up 
to 12 times the diameter of the rebar. All the Bending machines 
type 4S have the speed variator as standard equipment.

4S TYPE 
BENDERS 

PF 44-4S 120 x 76 x 86h 491

PF 48-4S 144 x 85 x 88 h 802

PF 55-4S 154 x 86 x 88 h 906 

PF 62-4S 5/7 996 

     Η επιφάνεια εργασίας έχει σχεδιαστεί για χρήση και 

στις δύο πλευρές, με 2 θήκες σε όλο το μήκος της, επιτρέ-

ποντας την κάμψη από 4 διαφορετικές θέσεις. 

Για τις μηχανές κάμψης της σειράς S, για μεγάλες διαμέ-

τρους, διατίθεται ο βραχίονας, που επιτρέπει την εκτεταμέ-

νη κάμψη, με πείρους έως 12 φορές της διαμέτρου του 

οπλισμού. 

       Οι μηχανές κάμψης τύπου Tecmor 4S διαφοροποιούνται με
την παρουσία 4 θηκών στην επιφάνεια εργασίας και το 
μεγαλύτερο μέγεθος. Αυτά τα μηχανήματα είναι ανθεκτικά σε  
καιρικές συνθήκες. Η επιφάνεια εργασίας έχει σχεδιαστεί για 
χρήση και στις δύο πλευρές, με θήκες σε όλο το μήκος της, 
επιτρέποντας την κάμψη από 4 διαφορετικές θέσεις. Για τις 
μηχανές κάμψης της σειράς 4S, για μεγάλες διαμέτρους, 
διατίθεται ο βραχίονας κάμψης, που επιτρέπει την εκτεταμένη 
κάμψη, με πείρους έως 12 φορές της διαμέτρου του οπλισμού. 



C TYPE CUTTERS 
 

 

C 40 34 60 

1 34 

3 100 x 60 x 85 h 468 2 24 

3 18 

C 45 38 50 

1 38 

3 110 x 65 x 100 h 647 2 28 

3 22 

C 55 46 50 

1 46 

4 130 x 69 x 110 h 850 2 34 

3 28 

C 62 52 50 

1 52 

5,5 130 x 69 x 110 h 950 2 38 

3 30 

  

  

Remote electrical 
foot pedal.

 

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ/ALLEN WRENCH ΚΛΕΙΔΙ/BELTY                                                 

Recommended  
accessories    

Προτεινόμενα
αξεσουάρ

 

• Ηλεκτρικό
  πεντάλ ποδιού

•
  

  
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT 

               Famous all over the world for their unique solidity, Tecmor C Type                

Shears are a guarantee for the professional who has to cut large quantities 

of iron on a daily basis. The gears are in tempered and wear-resistant 

steel with automatic lubrication. All the moving parts are in tempered steel.

In addition, the blades are made of special tempered steel and allow 

precise cutting of rebars of any size. These shears can work for whole 

days without problems. All Tecmor C Type Shears have a three-year 

warranty.

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. bpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ADAPTOR PLUG

       Oι μηχανές κοπής Tecmor C αποτελούν την ιδανική λύση για την κοπή

μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου σε καθημερινή βάση. Τα γρανάζια έχουν υψηλή 

αντοχή και είναι ανθεκτικά στη φθορά, λιπαίνονται αυτόματα. Όλα τα κινητά 

μέρη είναι κατασκευασμένα από κατεργασμένο χάλυβα. Επιπλέον, οι λεπίδες 

είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα και επιτρέπουν την κοπή ράβδων 

οποιουδήποτε μεγέθους με ακρίβεια. Αυτές οι μηχανές κοπής μπορούν να 

λειτουργήσουν ασταμάτητα χωρίς προβλήματα. Όλοι οι μηχανές κοπής τύπου 

Tecmor C έχουν τριετή εγγύηση.

ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ PROFESSIONAL FACTORY LINE  



ST 24 
ΠΕΙΡΟΣ/PIN 

ST 24 
1x Ø 48 
1x Ø 56 

STIRRUP 
 

SPIRAL 

ST 24 20  

9 

1 20 

1,5 76 x 81 x 86 h 223 

2 16 

3 14 

18 

1 16 

2 14 

3 12 

SP 22 22 20/30 1 22 0,75 77 x 62 x 94 h 215 

SP 30 36 20/30 1 36 1,8 90 x 70 x 94 h 350 

ST 24
 

SP 30

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT 

       The ST24 stirrup machine was designed to quickly create 

large quantities of stirrups with extreme precision. Equipped 

with a speed variator and an adjustable tool to produce any 

type of stirrups, this machine makes production very fast. 

The ST Type Stirrup Machine can work rebars up to a 

maximum of 20mm. of diameter.

Designed to perform circles and spirals,Tecmor’s Spiral 

Machines have immediately imposed themselves one of the 

most appreciated models of our product line. Tecmor’s Spiral 

Machines have the speed variator as standard equipment and 

are an essential ally for those who want to reinforce columns 

and arches with an unlimited maximum diameter.

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. rpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ/ALLEN WRENCH ΚΛΕΙΔΙΑ/WRENCHES ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ADAPTOR PLUG

      Η μηχανή συνδετήρων ST24 σχεδιάστηκε για να παράγει 

μεγάλες ποσότητες συνδετήρων με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. 

Κατάλληλη για την παραγωγή κάθε είδους συνδετήρων. Η μηχανή 

συνδετήρων Type ST μπορεί να επεξεργαστεί ράβδους διαμέτρου 

έως και 20mm.

        Μηχανή σχεδιασμένη για την παραγωγή σπειρών. Διαθέτει 

ρυθμιστή ταχύτητας στον βασικό εξοπλισμό. Ειδικά σχεδιασμένη 

για να παράγει σπείρες και κυκλικούς συνδετήρες.

ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ PROFESSIONAL FACTORY LINE  



N TYPE BENDERS 

PF 32- N = Ø 48x1 - Ø 56x1 - Ø 64x1 -  Ø 90X1 -  Ø 126x1  
PF 36- N = Ø 48x2 -  Ø 56x2 - Ø 64x1 -  Ø 90X1 -  Ø 126x1 -   Ø 143x1  
PF 44 - N = Ø 56x2 -  Ø 64x1 - Ø 68x1 -  Ø 90X1 -  Ø 126x1 -   Ø 143x1  
PF 48 - N = Ø 56x2 -  Ø 64x1 - Ø 68x1 -  Ø 90X1 -  Ø 126x1 -   Ø 143x1 - Ø182x1 

PF 32- N 28 10 

1 28 

1,5 76 x 81 x 86h 270 2 22 

3 18 

PF 36-N 32 8 

1 32 

1,5 76 x 81 x 86 h 291 2 24 

3 22 

PF - 44N  36 8 

1 36 

2,2 80 x 89 x 86 h 387 2 28 

3 24 

PF 48 - N 40 6 

1 40 

4 102 x 85 x 86 h 590 2 30 

3 26 

PF 32N =  Ø 24x1 -  Ø 36x4 
PF 36N =  Ø 24x1 -  Ø 36x3 
PF 44N =  Ø 24x1 -  Ø 38x2 -  Ø 48x2 
PF 48N =  Ø 24x1 -  Ø 38x2 -  Ø 48x2 

COMPLETE SQUARE

Recommended 
accessories   
•

  

Equipment stirrup   

•

•
•

•

•

•

Memory panel 9x9

 

• Speed variator  
•Spiral  equipment S18
• Dοuble foot pedal

According  to the European regulation 
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

 

 

     The N Type Bending Machines are built for prolonged and intensive use on the building 

site, where they can stay for months, working all day, exposed to any type of climate. 

Tecmor wanted to create a construction machine that would guarantee resistance to 

stress and climatic conditions, which could work for years on various construction sites 

without diminishing performance over time. The N Type Bending Machines are inspired 

by the S for strength, but have a larger bending disk, rotating in both directions, clockwise 

and counterclockwise, to meet every bending need. The worktop also includes 2 semi-

saddles to facilitate precision processing if necessary. The worktop is hinged and can be 

opened easily in order to make the cleaning and the inspection of the bender easier. 

The Tecmor type N high capacity bending machines are built according to the European 

Standard, which provides a specific ratio between the diameter of the bars and that of the mandrels.

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Εξοπλισμός για συνδετήρες
Πίνακας μνήμης 9x9
Ρυθμιστής ταχύτητας
Εξοπλισμός για σπείρες S18
Διπλό πεντάλ ποδιού

JOB SITE LINE ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - HIGH CAPACITY 
 

_ 

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. rpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

ΤΥΜΠΑΝΑ/MANDRELS ΠΕΙΡΟΣ/PIN

    Τα μηχανήματα κάμψης τύπου Ν είναι κατασκευασμένα για συστηματική 

χρήση στο εργοτάξιο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και μπορούν να 

λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να μειωθεί η απόδοση τους 

με την πάροδο του χρόνου. Τα μηχανήματα κάμψης τύπου Ν διαθέτουν μεγάλο 

δίσκο κάμψης, που περιστρέφεται και στις δύο κατευθύνσεις, δεξιόστροφα και 

αριστερόστροφα. Η επιφάνεια εργασίας διαθέτει επίσης 2 θήκες για ακρίβεια 

στην επεξεργασία. Η επιφάνεια εργασίας είναι αρθρωτή και μπορεί να ανοιχτεί 

εύκολα προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής 

ευκολότερα. Οι μηχανές κάμψης Tecmor τύπου N κατασκευάζονται σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, το οποίο προδιαγράφει την ειδική αναλογία μεταξύ 

της διαμέτρου των ράβδων και του μεγέθους των τυμπάνων.



C TYPE CUTTERS 

Recommended accessories   

•

•

  

  

Remote electrical foot pedal.  

 

•

•

  

  

Adjustable bars support (C 30 

Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης (C 30 

-

-

 

 

C 36)

C 36)

 

C 24 20 110 

1 20 

1,1 65 x 40 x 61 h 112 2 16 

3 12 

C 30 26 110 

1 26 

2,2 45 x 85 x 70 h 236 2 20 

3 16 

C 36 32 100 

1 32 

2,2 53 x 92 x 72 h 340 2 22 

3 18 

 

These cutters have been designed with the same 

charcteristics of the professional C Series, but have been adapted 

to cut smaller diameters of rebar. They are made with a single 

block cast, with hardened steel in every part. The smaller size 

make them easier to move around the construction site. 

According  to the European regulation 
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Hλεκτρικό πεντάλ ποδιού

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT 

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. bpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ/ALLEN WRENCH ΚΛΕΙΔΙ/BELT                                               ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ADAPTOR PLUG

JOB SITE LINE ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - HIGH CAPACITY 
 

_ 

                Οι μηχανές κοπής εργοταξιακής χρήσης έχουν 

σχεδιαστεί με τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σειρά βιομηχανικής 

χρήσης C, αλλά έχουν προσαρμοστεί για κοπή σε μικρότερες 

διαμέτρους οπλισμού. Είναι κατασκευασμένες με ένα ενιαίο 

ενισχυμένο χυτό μπλοκ χάλυβα. Το μικρό μέγεθος τους 

διευκολύνει την μετακίνηση εντός του εργοταξίου.



N TYPE COMBINED 

PFT 32/26- N = Ø 48x1 - Ø 56x1 -  Ø 64x1 -  Ø 90X1 -  Ø 126x1  
PFT 38/30-N = Ø 56x2 - Ø 64x1 -  Ø 68x1 -  Ø 90X1-  Ø 126x1-  Ø 143x1 

PFT 32/26- N 

28 8 

1 28 

1,5 80 x 88 x 86h  330 

2 22 

3 18 

22 8 

1 22 

2 16 

3 14 

PFT 38/30- N 

32 8 

1 32 

1,83  451 90 x 98 x 87 h 

2 22 

3 18 

28 8 

1 28 

2 20 

3 16 

ΤΥΜΠΑΝΑ/                                                                                      MANDRELS ΠΕΙΡΟΣ/PIN 

bending 

bending 

cutting 

PFT 32/26- N = Ø 24x1 -  Ø 36x4  
PFT 38/30- N = Ø 24x1 -  Ø 38x2 - Ø 48x2 PFT 32/26 - N 

Complete Square 

PFT 38/30 - N 
Square with Pin 

cutting 

According  to the European regulation 
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

         The Combined machines N Type for job site are ideal for those who 

want a multi-purpose solution, to optimize their investment. On these 

machines, with athe quality to the benders N type, is applied a cutter 

enabled to cut bars of a diameters up to 28 mm. With this machine, 

you can apply both stirrup and spiral accessories, so you could benefit 

from 4 applications with one machine. These benders also meet  the EU 

standards which require a specific ratio between bar diameter and 

mandrins size. 

 Εξοπλισμός συνδετήρων

 Αναλογικός ρυθμιστής ταχύτητας

 Διπλό πεντάλ ποδιού

 Ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού

 Εξοπλισμός σπείρας S18

Recommended 
accessories

  
••     Equipment Stirrup  

••     Speed variator  

••     Double foot pedal  

••     Electronic panel  

••     Spiral equipment S18  

Προτεινόμενα αξεσουάρ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT 

JOB SITE LINE ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - HIGH CAPACITY 
 

_ 

ΤΥΠΟΣ / TYPE  Ø Max. rpm N° ράβδοι
/bars

 
Ø max. 

650 N/mm 2  
Mot. 
Kw 

Μέγεθος/
Size cm.

 Βάρος/
Weight  Kg

 

     Οι συνδυαστικές μηχανές τύπου Ν για εργοτάξια είναι ιδανικές 

για όσους θέλουν μια λύση πολλαπλών χρήσεων για να βελτιστο-

ποιήσουν την επένδυσή τους. Σε αυτά τα μηχανήματα, με την ποιότητα 

των μηχανών τύπου Ν, εφαρμόζεται ένα κοπτικό που έχει τη δυνατότητα 

κοπής ράβδων με διάμετρο μέχρι 28 mm. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί 

τόσο το αξεσουάρ για συνδετήρες όσο και το αξεσουάρ για σπείρες. 

Αυτές οι μηχανές πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ που προδιαγράφουν μια 

συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ της διαμέτρου ράβδου και του μεγέθους 

των τυμπάνων.



JOB SITE  LINE SEIMΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ 

P TYPE BENDERS

                    Οι μηχανές κάμψης τύπου P έχουν σχεδιαστεί 
για χρήση σε εργοτάξιο και αποτελούν ιδανικό συνδυασμό 
απόδοσης και τιμής. Οι μηχανές κάμψης Seim τύπου P 
ανασχεδιάστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν ώστε να αποτελούν 
μια μηχανή για το εργοτάξιο με προσιτή τιμή χωρίς 
συμβιβασμούς στην ποιότητα. Ο κινητήρας λειτουργεί σε 
χαμηλά volt, ο δίσκος μπορεί να περιστραφεί προς τις δύο 
κατευθύνσεις και το σώμα της μηχανής έχει σχεδιαστεί για 
να εξασφαλίζει σταθερότητα. Οι μηχανές κάμψης τύπου P 
είναι απλές στη χρήση αλλά ταυτόχρονα πλήρεις, χάρη στην 
ευρεία γκάμα πρόσθετων εξαρτημάτων. 

                        Designed for the use on construction site, P  Type 

Bending Machines represent the perfect combination of 

performance and price. The Seim P type bending machines 

have been constantly redesigned and modernized to guarantee 

the customer a machine for construction site at an affordable 

price without compromising on quality, and they are the result 

of Tecmor's 50 years of experience. The motor is designed to 

work at low voltage, the disc can rotate in both directions and 

the body has been designed to ensure solidity. The P type 

construction benders are simple to  use machines, essential 

but at the same time complete, also thanks to the wide range 

of dedicated accessories. For the construction company that 

faces the construction of buildings on several floors this machine 
Recommended accessoriesΠροτεινόμενα αξεσουάρ

 Εξοπλισμός συνδετήρων

 Πάνελ 9x9

 Εξοπλισμός σπείρας S18

••     Equipment Stirrup  

 

••     Panel 9x9  
••     Spiral equipment S18 

2
AR NR TA Y

W

is the ideal ally.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

P 30 = Ø 48x1 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 
P 36 = Ø 48x1 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1
P 44 = Ø 56x2 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1
P 48 = Ø 56x2 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1

P 30 =  Ø 36x3 
P 36 =  Ø 36x3 
P 44 =  Ø 38x1 - Ø 48x2
P 48 =  Ø 38x1 - Ø 48x2

4 ΡΑΟΥΛΑ/  n.4WHEELS      ΤΥΜΠΑΝΑ/                                                                                      MANDRELS ΠΕΙΡΟΙ/PINS



JOB SITE  LINE SEIMΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ 

P-S TYPE BENDERS

               Οι μηχανές κάμψης τύπου P-S είναι κατασκευαστικά 
πανομοιότυπες με τον κλασικό τύπο Seim P, αλλά με την 
προσθήκη δύο ρυθμιζόμενων θηκών από χάλυβα κατά μήκος 
των πλευρών του όπως στις μηχανές της Tecmor S και 4-S. 
Η παρουσία των θηκών καθιστά δυνατή την κάμψη από 4 
διαφορετικές θέσεις. Επίσης επιτρέπει τη χρήση του βραχίονα 
κάμψης για μεγάλες ακτίνες, ο οποίος διατίθεται κατόπιν 
αιτήματος.

                Structurally identical to the classic Seim type P bending 
machines, but with the addition of two adjustable steel saddles 
along the sides of the machine, as in the Tecmor S and 4-S. the 
presence of the saddles makes it possible to bend from 4 different 
positions as well as allowing the use of the be ding arm for large      
radii, available on request.
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Recommended accessoriesΠροτεινόμενα αξεσουάρ

 Εξοπλισμός συνδετήρων

 Πάνελ 9x9

 Εξοπλισμός σπείρας S18

••     Equipment Stirrup  

 

••     Panel 9x9  
••     Spiral equipment S18 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

P 30 –S= Ø 48x2 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 
P 36 –S= Ø 48x2 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1
P 44 –S= Ø 56x2 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1
P 48 -S= Ø 56x2 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1
P 55 -S= Ø 62x4 - Ø 87x2 - Ø 130x1 - Ø 192x1 - Ø 240x1

P 30-S =  Ø 36x3 
P 36-S =  Ø 36x3 
P 44-S =  Ø 38x1 - Ø 48x2 
P 48-S =  Ø 38x1 - Ø 48x2 
P 55-S =  Ø 35x1 - Ø 42x4 

ΤΥΜΠΑΝΑ/                                                                                      MANDRELS 4 ΡΑΟΥΛΑ/  n.4WHEELS      ΠΕΙΡΟΙ/PINS



JOB SITE  LINE SEIMΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ 

T TYPE CUTTERS 
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               Οι μηχανές κοπής τύπου T Seim για το εργοτάξιο 
είναι ελαφριάς κατασκευής αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά 
σταθερές. Το μειωμένο βάρος τους καθιστά εύκολη την 
μετακίνηση τους, χάρη στους 2 standard τροχούς. Οι μηχανές 
κοπής Τύπος T Seim συνδυάζουν το μικρό βάρος, την αντοχή 
και την ποιότητα των λεπίδων. Οι λεπίδες είναι κατασκεασμένες 
από σφυρηλατημένο χάλυβα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από τις τέσσερις πλευρές και με αυτό τον τρόπο εγγυώνται 
την ακρίβεια στην κοπή της ράβδου. 

                The epitome of shears for construction site the Type T Seim 
are lightweight but at the same time super solid. The reduced 
weight makes them easy to move thanks to the 2 standard wheels. 
The Seim T type construction shears have always surprised 
construction companies that buy them for the combination of lightness 
and strength, and the quality of the blades. The blades are in fact in 
tempered steel, usable on all four sides and always guarantee a 
precise cut of the rebar. These shears are the perfect tool for 
construction companies who want to keep costs down without having 
to compromise on quality.

Recommended accessoriesΠροτεινόμενα αξεσουάρ

 Μοχλός ανύψωσης (T36)

 Ρυθμιζόμενη στήριξη ράβδων (T48)

••     Lifting lever (T36) 

 

••     Adjustable bars support (T48) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ/ALLEN WRENCH ΚΛΕΙΔΙ/                                               BELT ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ADAPTOR PLUG



JOB SITE  LINE SEIMΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ 

COMBINED STIRRUP
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PGT 32/25 ES 20

                 Το μηχάνημα SEIM PGT 32/25 διατίθεται σε 
μονοφασική και τριφασική έκδοση. Συνδυάζει τις λειτουργίες 
κοπής και κάμψης. Χάρη σε ειδικά εξαρτήματα, τα οποία είναι 
διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος, μπορεί επίσης να μετατραπεί 
σε μηχάνημα για σπείρες και συνδετήρες. Το μειωμένο βάρος 
του (275 kg) καθιστά εύκολη την μετακίνηση του.

                         One of the best-selling SEIM machines, 
the PGT 32/25, available in both single and three-phase 
versions, represents the sublimation of the concept of value 
for money according to which the Seim brand was created. 
It combines the functions of cutting and bending, and thanks 
to special dedicated accessories, available upon request, it 
can also be transformed into a spiral machine and stirrup 
machine, thus becoming a 4-in-1 machine. Thanks to its 
275 kg. of weight it is easily transportable on site and is 
certainly the ideal ally for any construction company.

                           Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα των 
μηχανών TECMOR, το μηχάνημα παραγωγής συνδετήρων Seim 
ES 20 έχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής συνδετήρων εύκολα 
και γρήγορα στο εργοτάξιο.

                           Built following the same principles of the 
Tecmor stirrup machines, ES 20 Seim was born from Tecmor's 
desire to give the market a solid, fast and precise stirrup at an 
unbeatable price.  Thanks to this machine the customer can 
produce a large quantity of stirrups directly on site.

PGT 32/25
2x Ø 48
1x Ø 55
1x Ø 69
1x Ø 100
1x Ø 130

ES 20
1x Ø 48
1x Ø 56

PGT 32/25
3x Ø 36

ES 20
1x Ø 36

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ
ALLEN WRENCH 

ΚΛΕΙΔΙ
BELT                                               

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
ADAPTOR PLUG

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

4 ΡΑΟΥΛΑ/  n.4WHEELS      



JOB SITE  LINE SEIMΣΕΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ _ 

SPIRAL

                  Το μηχάνημα σπειρών Seim SE 22 μπορεί να 
επεξεργαστεί ράβδους με μέγιστη διάμετρο 22 mm και να 
παράγει σπείρες και κυκλικούς συνδετήρες.

                     The SE 22 Seim was born from Tecmor's desire to give 
the market a rebar spiral machine within everybody's reach. 
This machine is the evolution of the concept behind the historic 
Tecmor SP 30, maintaining solidity and reliability, but focusing 
primarily essentiality, Tecmor has succeeded in creating a spiral 
machine suitable for all markets and all customers. The SE 22, 
can work rebars up to a maximum diameter of 22mm. and can 
create spirals and circles of unlimited maximum radius.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ STANDARD EQUIPMENT

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ
ALLEN WRENCH 

ΚΛΕΙΔΙ
BELT                                               

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
ADAPTOR PLUG4 ΡΑΟΥΛΑ/  n.4WHEELS      



EQUIPMENT AVAILABLE UPON REQUEST FOR 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ

BENDING MACHINES  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 10/50 / 10/50 ANGLE CONTROL PANEL 

Αυτός ο πίνακας έχει εύκολο προγραμματισμό και επιτρέπει στους χειριστές να ρυθμίζουν 
τις γωνίες κάμψης και στις δύο κατευθύνσεις περιστροφής, χωρίς να χρειάζεται να εισά-
γουν τους πείρους στο δίσκο. Μπορούν να αποθηκευτούν έως και 50 προγράμματα 
κάμψης, με 10 γωνίες κάμψης το καθένα. Επιτρέπει όχι μόνο την μείωση των χρόνων 
παραγωγής αλλά και την ύπαρξη αρχείου προγραμμάτων κάμψης, το οποίο θα έχει ήδη 
ρυθμιστεί και θα είναι έτοιμο για να δουλέψει. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να 
παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα καθώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη συνέχεια.

This panel has a user friendly and intuitive programming, and allows the operators to set 
the bending angles, in both direction of rotation, without having to insert the pegs in the 
disc. In can memorize up to 50 bending programs, that can each momorize 10 bending 
angles. Its utilisation allows not only to lower production times but also to have an archive 
of bending programs already set and ready to be used. This equipment must be order-
ed togheter with the machine it cannot be installed afterwards.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / SPEED VARIATOR

Ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι ένα εξάρτημα που επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας  περι-
στροφής προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του χρόνου παραγωγής. Αυτός ο εξοπλισμός 
πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα καθώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη 
συνέχεια.

The speed variator it’s an accessory that allows to increase the speed of rotation in oder 
to lower production times. This equipment must be ordered togheter the machine it 
cannot be installed afterwards.

ΔΙΠΛΟ ΠΕΝΤΑΛ / DOUBLE PEDAL

Το διπλό πεντάλ επιτρέπει τον έλεγχο της περιστροφής του δίσκου προς τις δύο κατευθ-
ύνσεις: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, έτσι ώστε ο χειριστής να μην χρειάζεται να στα-
ματήσει και να αλλάξει την κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου, μειώνοντας έτσι τον 
χρόνο παραγωγής. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα 
καθώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη συνέχεια.

The double pedal allows to control the disc rotation, in both directions: clockwise and cou-
nter-clockwise, so that the operator doesn’t have to stop and switch the disc’s rotation 
direction , lowering production times. This equipment must be ordered together with 
the machine it cannot be installed afterwards.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ROLLERS

Οι κύλινδροι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον standard εξοπλισμό για τα S και τα 4S μη-
χανήματα κάμψης, μπορούν να εγκατασταθούν κατόπιν αιτήματος, επίσης στις N μηχανές 
κάμψης. Οι κύλινδροι διευκολύνουν την ολίσθηση των ράβδων. Αυτός ο εξοπλισμός μπο-
ρεί να αγοραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να 
απεγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

The rolls, who are included in the standard equipment for the S and 4S bending machines, 
can be installed upon request, also on the N model bending machines. The rollers make it 
easier for the operator to handle the rebar. This equipment can be purchased after the 
machine, and can be installed or removed at any time.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ / TOUCHSCREEN PANEL

Tecmor takes a step into the future with its new touch-screen programming panel. The panel 

allows you to work in 3 modes:Manual, Pin Memorization, Digital .Available in various languages, 

the new Tecmor touch screen panel is equipped with a self-learning system, a diagnostic system, 

a piece counter and an interface for controlling the speed of the disk. Bending programs can be 

set on the panel or on a PC and conveniently inserted into the panel via the USB input. This 

equipment must be ordered togheter with the machine it cannot be installed afterwards.

Ο πίνακας προγραμματισμού με οθόνη αφής σας επιτρέπει την εργασία σε 3 λειτουργίες: 

Χειροκίνητη, Απομνημόνευση θέσης πείρων, Ψηφιακή. Ο νέος πίνακας οθόνης αφής Tecmor 

διατίθεται σε διάφορες γλώσσες και είναι εξοπλισμένος με ένα διαγνωστικό σύστημα, ένα 

μετρητή τεμαχίων και έναν ρυθμιστή για τον έλεγχο της ταχύτητας του δίσκου. Τα 

προγράμματα κάμψης μπορούν να ρυθμιστούν στον πίνακα ή σε έναν υπολογιστή και να 

τοποθετηθούν εύκολα μέσω της χρήσης ενός USB. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να 

παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα καθώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη συνέχεια.
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EQUIPMENT AVAILABLE UPON REQUEST FOR 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ

BENDING MACHINES

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ / STIRRUP EQUIPMENT

Ο εξοπλισμός για συνδετήρες επιτρέπει την παραγωγή συνδετήρων με μια τυπική μηχανή 
κάμψης. Αρκεί να εγκατασταθεί στην επιφάνεια εργασίας της μηχανής κάμψης για να μετα-
τραπεί το μηχάνημα σε μηχάνημα παραγωγής συνδετήρων. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί 
να αγοραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκα-
τασταθεί ανά πάσα στιγμή.

The stirrup equipment allows to make stirrups with a standard bending machine. It is 
enough to install it to the work plate of the bending machine to turn it into a stirrup machine.
This equipment can be purchased after the machine, and can be installed or remov-
ed at any time.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΜΨΗΣ / BENDING ARM

Ο βραχίονας κάμψης επιτρέπει την τοποθέτηση του πείρου αντίστασης (κόντρα) σε 
μεγαλύτερη απόσταση από τον κεντρικό άξονα, σε σύγκριση με την κανονική απόσταση 
που επιτρέπεται από τον τυπικό δίσκο κάμψης. Αυτό επιτρέπει τη χρήση πείρων πολύ 
μεγαλύτερων από αυτών που περιλαμβάνονται στον standard εξοπλισμό. Είναι δυνατή η 
κάμψη έως και 12 φορές της διαμέτρου του οπλισμού. Ο βραχίονας κάμψης είναι 
διαθέσιμος μόνο για τις μηχανές κάμψης S και 4S. Ο βραχίονας κάμψης μπορεί να 
αγοραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να 
απεγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

The bending arm allows to position the contrast pin at a greater distance from the central 
mandrel, in comparison to the normal distance allowed by the standard bending disc. This 
allows to use mandrels much bigger form the ones that are included in the standard equi-
pment. This makes it possible to make bends up to 12 times the diameter of the rebar.
The bending arm is available only for the S and 4S bending machines. The bending 
arm can be purchased after the machine, and can be installed or removed at any time.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ / SPIRAL EQUIPMENT

Ο εξοπλισμός για σπείρες επιτρέπει την κατασκευή σπειρών με μια τυπική μηχανή κάμψης. 
Αρκεί να εγκατασταθεί στην  επιφάνεια εργασίας της μηχανής για να μετατραπεί το μηχά-
νημα σε μηχάνημα παραγωγής  σπειρών. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί 
ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί ανά 
πάσα στιγμή.

The spiral equipment allows to make spirals with a standard bending machine. It’s enough 
to install it on the work plate of the bending machine to turn it into a spiral machine. This 
equipment can be purchased after the machine, and can be installed or removed at 
any time.

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ / ROLLERS BENCH

Ο πάγκος εργασίας με κυλίνδρους επιτρέπει την τοποθέτηση των ράβδων κοντά στην 

επιφάνεια εργασίας της μηχανής μειώνοντας το χρόνο για την προώθηση των ράβδων. 

Κάθε πάγκος έχει 1,5μ. μήκος, έχει 2 βάσεις και είναι εξοπλισμένος με 2 σειρές κυλίνδρων με 

ή χωρίς έδρανα. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα 

και μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

The rolling bench allows to position the rebars close to the work plate of the machine low-
ering the time spent handling the rebar and therefore increasing the productivity. Every 
bench is 1,5 mt. long and has 2 legs so the customer needs to purchase at least 2 in order 
in order to assemble the unit. Every bench is equipped with 2 rows of rolls available with 
or without bearings.This equipment can be purchased after the machine, and can be
installed or removed at any time.
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EQUIPMENT AVAILABLE UPON REQUEST FOR 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ

BENDING MACHINES   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΑΒΔΩΝ / BAR STOCK

 

Composed of modular structures of 2 meters each, the bar storage system allows the operator quick 

access to the bars to be worked that can be quickly moved on the central rollers thanks to the special 

slides that allow a practical and safe handling of the rod up to the worktop. This equipment can be 

purchased after the machine, and can be installed or removed at any time.

Αποτελείται από 2 μεταλλικές κατασκευές 2 μέτρων. Το σύστημα αποθήκευσης ράβδων επι-

τρέπει στον χειριστή γρήγορη πρόσβαση στις ράβδους που πρόκειται να επεξεργαστούν. 

Οι ράβδοι μετακινούνται γρήγορα στους κεντρικούς κυλίνδρους προώθησης και χάρη στις 

ειδικές επιφάνειες, επιτρέπουν μια πρακτική και ασφαλή προώθηση των ράβδων μέχρι την 

επιφάνεια εργασίας. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά από το 

μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

ΒΑΣΗ / SHEARS STAND

 

The stand makes it possible to raise the shears to the rolling bench level, in order to create a 

work line with maximum efficiency. An ideal line is composed of bar stock, shear stands, shear, 

rolling benches and bending machine. This equipment can be purchased after the machine, 

and can be installed or removed at any time.

Η βάση καθιστά δυνατή την ανύψωση των ψαλιδιών στο επίπεδο του πάγκου εργασίας, προ-

κειμένου να δημιουργηθεί μια γραμμή εργασίας με τη μέγιστη απόδοση. Μια ιδανική γραμμή 

αποτελείται από την αποθήκη ράβδων, την βάση του μηχανήματος κοπής, το μηχάνημα 

κοπής, τον πάγκο εργασίας και την μηχανή κάμψης. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αγο-

ραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί 

ανά πάσα στιγμή.

ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SAFETY KIT

The safety kit consists of:

 

1. Magnetic limit switches can be installed in the desired position on the work suface of each Tecmor 

and Seim bending machine and if touched they cause the machine to stop immediately.

2.S	 afety caps to cover unused holes on the bending disk and slides. 

This equipment can be purchased after the machine, and can be installed or removed at any 

time.

Το πακέτο ασφαλείας περιλαμβάνει:

1. Τους μαγνητικούς διακόπτες ορίου, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν στην 

επιθυμητή θέση της επιφάνειας εργασίας κάθε μηχανής κάμψης Tecmor και Seim. Αν 

πιεστούν, προκαλούν άμεση διακοπή της μηχανής.

2. Καπάκια ασφαλείας για κάλυψη των οπών στο δίσκο κάμψης και στις επιφάνειες, που

δεν χρησιμοποιούνται. 

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά από το μηχάνημα και μπορεί 

να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 9x9 / 9x9 ANGLE CONTROL PANEL

Ο πίνακας ελέγχου 9x9, με τον εύκολο προς τον χρήστη προγραμματισμό, επιτρέπει στον 
χειριστή να δημιουργήσει 9 γωνίες χωρίς να μετακινήσει τους πείρους που έχουν τοποθετηθεί 
στο δίσκο. Η χρήση του μειώνει τους χρόνους παραγωγής, ειδικά όταν ο χειριστής πρέπει να 
κάνει επανειλημμένα πολλαπλές γωνίες. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να παραγγελθεί μαζί 
με το μηχάνημα καθώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη συνέχεια.

The panel 9x9 angle control, with its user-friendly and intuitive programming, allows the 
operator to make up t 9 bends without moving the pegs inserted in the disc. Its utilisation 
lowers production times, especially when the operator needs to make multiple bends 
repeatedly. This equipment must be ordered togheter with the machine it cannot be 
installed afterwards.
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The machines are built in compliance with the provisions of the Community Machinery Directive

 

2006/42/CE - 2014/30/UE -

 
2014/35/UE

 

Regulations UNI EN ISO 12100 -
 

CEI EN 60204/1- 70/1- 44/5- D.L.G.S.81/08
 

All the machines are equipped with the protection shown in the picture 1 at page 10.
 

Each image and information contained in this document is purely descriptive.

 
It is the user's responsibility to ensure that the product is used in accordance with the provisions 
in force, in order to prevent damage to property or persons.

 

General information and technical data are not binding and we reserve the right to change them 
without any previous notice.
They are also our property and may only be used with our written permission.

 

Η A.B.CON. δραστηριοποιείται στο χώρο του οικοδομικού χάλυβα
και της προκατασκευής σκυροδέματος προσφέροντας μια σειρά 
προϊόντων και υπηρεσιών όπως:

-  Μηχανήματα επεξεργασίας οικοδομικού χάλυβα
-  Μηχανές κατασκευής ειδικού οπλισμού (πάσσαλοι, τούνελ κ.α.)
-  Μηχανές παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος
-  Ειδικό λογισμικό και προγράμματα οργάνωσης παραγωγής
-  Συστήματα ποιοτικού ελέγχου με χρήση τεχνολογίας laser
-  Βοηθητικός εξοπλισμός
-  Τεχνική υποστήριξη

Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης
η A.B.CON. προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες

-  Αποκατάσταση βλαβών
-  Μισθωμένη – προγραμματισμένη συντήρηση
-  Σχεδιασμός και εγκατάσταση μονάδων
-  Αναβάθμιση – ανακατασκευή μηχανών
-  Αποξήλωση – μετεγκατάσταση μονάδων   

A.B.CON. operates in the field of steel reinforcement and concrete
precast, offering a wide range of products and services:

-  Steel reinforcement machinery
-  Special reinforcement machinery (piles, tunneling etc)
-  Precast concrete elements produc�on machinery
-  Produc�on management so�ware
-  Quality control laser systems
-  Auxiliary equipment
-  Technical support

In the area of technical support A.B.CON.
offers the following services:

-  Machine repairing
-  Scheduled maintenance
-  Plant design and installa�on
-  Machine upgrade and renova�on
-  Plant dismantling and reloca�on

    www.abcon.gr



3ο χλμ Π.Ε.Ο. 3rd klm O.N.R.

Reinforcement & Concrete Machinery
IMPORTS - EXPORTS

Benders, Cutters, Combined, Stirrup 

Κουρμπαδόροι, Ψαλίδια, Συνδυαστικές 

and Spiral Machines for Rebar Industry 

μηχανές, Μηχανές για συνδετήρες και σπείρες 
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