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COMPANY PROFILES  

 

 

1. DW-ShipConsult  
 

 

Η DW-ShipConsult είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρία παροχής συμβουλών στην ακουστική πλοίων και την υποβρύχια ακουστική.  

Υποστηρίζουμε τα ναυπηγεία στην τήρηση των προδιαγραφών που αφορούν τους θορύβους και τις δονήσεις επί του πλοίου ή τους 

εκπεμπόμενους υποβρύχιους θορύβους, κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων.  

Αν παρουσιαστούν προβλήματα με θορύβους ή δονήσεις επί του πλοίου, βοηθούμε τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης 

του πλοίου να εντοπίσουν και να άρουν τα αίτια του προβλήματος.  Η DW-ShipConsult απασχολεί 10 ναυπηγούς και η έδρα της 

βρίσκεται στο Schwentinental, στο Κίελο. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

⚫ Παροχή συμβουλών ακουστικής κατά την κατασκευή νέων πλοίων κάθε είδους, με εστίαση σε πλοία υψηλών ακουστικών 

απαιτήσεων (ερευνητικά σκάφη, επιβατικά πλοία, θαλαμηγούς κ.λπ.). 

⚫ Πρόγνωση θορύβων 

⚫ Παροχή συμβουλών που αφορούν την τήρηση των προδιαγραφών για θορύβους επί του πλοίου, δονήσεις επί του πλοίου, 

υποβρύχιους θορύβους, ήχους κατά τον ελλιμενισμό. 

⚫ Μέτρηση θορύβων και δονήσεων επί των πλοίων. 

⚫ Αντιμετώπιση προβλημάτων θορύβου ή δονήσεων επί του πλοίου κατά την πλεύση. 

⚫ Μέτρηση εκπεμπόμενων υποβρύχιων θορύβων 

⚫ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικής μορφής κύτους για μικρά και ταχύπλοα σκάφη με σκοπό τη μείωση της αντίστασης και 

κατανάλωσης καυσίμων (www.pfh-ships.com) 

⚫ Παροχή συμβουλών σε θαλάσσιους προμηθευτές για θέματα θορύβων και δονήσεων 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας διεθνώς.  

Για πλήρη κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dw-sc.de. 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης 

⚫ Διαχειριστές πλοίων, πλοιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης πλοίων 

⚫ Ναυπηγεία γιοτ, μεγάλων θαλαμηγών, επιβατικών πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, εμπορικών πλοίων κάθε είδους. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Είμαστε ειδικοί στους θορύβους και τις δονήσεις επί πλοίων και εντοπίζουμε τα αίτια του προβλήματος. Μόνον έτσι μπορούμε να 

συστήσουμε τα πλέον αποτελεσματικά αντίμετρα και να αποφύγουμε τη χρήση περιττών υλικών.  

--> εξοικονομείτε χρόνο, υλικά, βάρος και εν τέλει χρήματα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.  

http://www.pfh-ships.com/
https://www.dw-sc.de/index.html
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2. Hoppe Marine   
 

 

Η Hoppe Marine είναι ένας όμιλος υπό οικογενειακή διοίκηση, με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα στον τομέα της ναυτιλίας και 

των θαλάσσιων αγορών. Διαθέτοντας εμπειρία εβδομήντα ετών στις τεχνολογίες μέτρησης και ρύθμισης σε ναυτιλιακές εφαρμογές, 

οι ειδικοί της Hoppe Marine εξελίσσουν και ανανεώνουν διαρκώς τα προϊόντα της εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα, 

ακρίβεια, αξιοπιστία και φιλικότητα προς τον χρήστη επί του πλοίου. Οι λύσεις που προτείνει η Hoppe Marine αποτρέπουν 

προβλήματα στα σημεία διεπαφής, καθώς συνδυάζουν τον εσωτερικό σχεδιασμό με υψηλού βαθμού κάθετη ενσωμάτωση και 

βέλτιστο υλισμικό, όπως αισθητήρες και ενεργοποιητές. Όλες οι λύσεις προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του πελάτη και τα 

λογισμικά της Hoppe μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο σε επίπεδο προγραμματιζόμενων διατάξεων ελέγχου και Η/Υ. 

 

Το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας της Hoppe περιλαμβάνει τους τομείς της Fluid Management (διαχείρισης υγρών), 

Motion Control (ελέγχου κίνησης) και Ship Performance (επίδοσης πλοίων) υπό τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα HOPPE, 

FLUME, MAIHAK και INTERING. Η Hoppe Marine ανταποκρίνεται στη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς για έξυπνα, ενοποιημένα 

συστήματα όπως το Liquid Cargo Monitoring (παρακολούθηση υγρών φορτίων), η διαχείριση καυσίμων και έρματος, το Dynamic 

Motion and Floating Condition Monitoring (παρακολούθηση δυναμικής πλεύσης και πλωτής κατάστασης), το Roll Damping 

(απόσβεση διατοιχισμού), το Anti-Heeling (μέτρηση κλίσης) / Load Compensation for Heavy Lift Operations (αντιστάθμιση φορτίων 

σε εργασίες ανύψωσης βαρέων φορτίων) καθώς και το Performance Monitoring (παρακολούθηση απόδοσης) και το On-Board Data 

Integration (ενοποίηση δεδομένων επί του πλοίου). 

Περίπου ένα στα οχτώ πλοία άνω των 1.000 GT που έχει κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια, πλέει με εξοπλισμό της Hoppe.  

Η Hoppe Marine με κύρια έδρα το Αμβούργο, Γερμανία, και με θυγατρικές εταιρίες στο Busan/Κορέα, τη Σαγκάη/Κίνα, τη 

Σιγκαπούρη και το Szczecin/ Πολωνία και συνολικά περίπου 170 εργαζόμενους διεθνώς, εστιάζει ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση και 

υποστήριξη πελατών, με τη βοήθεια ενός διεθνούς δικτύου με σημεία εξυπηρέτησης στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Στον τομέα της διαχείρισης υγρών προσφέρουμε πνευματικά (με φούσκα) και ηλεκτρικά (με πίεση) συστήματα μέτρησης στάθμης 

δεξαμενών (για τα τελευταία παρέχουμε ειδική εργαλειοθήκη διάγνωσης σφαλμάτων, επανακαθορισμού και σέρβις για το 

προσωπικό του φορέα εκμετάλλευσης που εργάζεται επί του πλοίου, η οποία βοηθά στο να αποφεύγονται περιττές δαπάνες για 

ανταλλακτικά), επιπλέον προμηθεύουμε και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου βαλβίδων με πνευματικούς, υδραυλικούς, 

ηλεκτροϋδραυλικούς και ηλεκτρικούς ενεργοποιητές, συγκεντρωμένους σε ξεχωριστό χειριστήριο με προγραμματιζόμενο λογικό 

ελεγκτή (PLC) (υποσύστημα και πρόσθετη ασφάλεια στο σύστημα αυτοματοποίησης του πλοίου). Πλέον είμαστε σε θέση να 

προσφέρουμε και πλήρη συστήματα ελέγχου υγρών φορτίων.  

Για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπεράκτια πλοία παρέχουμε συστήματα τοιχισμού και απόσβεσης διατοιχισμού 

(τύπου U-Tank και FLUME) καθώς και μονάδες αναφοράς κίνησης/ηλεκτρονικούς αισθητήρες κλίσης. Τέλος, προμηθεύουμε για 

όλους τους τύπους σκαφών συστήματα παρακολούθησης της λειτουργίας, τα οποία εκτείνονται από μετρητές ισχύος άξονα Maihak 

και μετρητές μαζικής ροής Coriolis, απλές λύσεις διακομιστών έως σύνθετα αυτόματα ενσωματωμένα συστήματα συλλογής 

δεδομένων με δυνατότητα μετάδοσης στη στεριά. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

⚫ Περισσότερα από 7.500 πλοία έχουν εξοπλιστεί με συστήματα της Hoppe. 

⚫ Έχουμε εγκαταστήσει περισσότερα από 2.500 συστήματα Anti-Heeling 

⚫ Έχουμε εγκαταστήσει περισσότερα από 2.500 συστήματα μέτρησης στάθμης δεξαμενής 

⚫ Έχουμε εγκαταστήσει περισσότερους από 180.000 αισθητήρες δεξαμενής και βυθίσματος 

⚫ Έχουμε εγκαταστήσει περισσότερα από 900 λειτουργικά συστήματα Maihak 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός επιτόπιος συνεργάτης 

⚫ Ναυπηγεία, πλοιοκτήτες και σχεδιαστές 

 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα/στοιχείο μοναδικότητας 

⚫ Οικογενειακή και ανεξάρτητη επιχείρηση  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.  

https://www.hoppe-marine.com/
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3. HEROSE GmbH   
 

 

Η HEROSE GmbH είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές βαλβίδων για κρυογονικές εφαρμογές στον τομέα 

της αποθήκευσης, της μεταφοράς, του ανεφοδιασμού με καύσιμα και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αερίων και 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η HEROSE αντλεί την τεχνογνωσία της από 140 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη 

και κατασκευή εξαρτημάτων και έχει αφοσιωθεί στο να παρέχει στους πελάτες της τεχνικές λύσεις που υπερβαίνουν τα συνήθη 

βιομηχανικά πρότυπα. 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρυογονικών προϊόντων της HEROSE περιλαμβάνει βαλβίδες ασφαλείας, συρταρωτές βαλβίδες 

απομόνωσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, φίλτρα και βαλβίδες επείγουσας διακοπής της λειτουργίας. 

Σήμερα, η HEROSE είναι η κορυφαία παγκοσμίως εταιρία βαλβίδων για εφαρμογές LNG στα πλοία. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Η HEROSE παράγει όλη την γκάμα προϊόντων για μικρού και μεσαίου μεγέθους εφαρμογές LNG σε θάλασσα και στεριά. 

Εφαρμογές: 

⚫ Τερματικός σταθμός εισαγωγής LNG 

⚫ Σταθμοί καυσίμων 

⚫ Συστήματα ανεφοδιασμού αερίου για πλοία που κινούνται με LNG 

⚫ Αποθήκευση και μεταφορά LNG 

Το πρόγραμμα κρυογονικών προϊόντων περιλαμβάνει βαλβίδες ασφαλείας, συρταρωτές βαλβίδες απομόνωσης, βαλβίδες 

αντεπιστροφής, φίλτρα και βαλβίδες επείγουσας διακοπής της λειτουργίας. 

Το πρόγραμμα σέρβις περιλαμβάνει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Η HEROSE προμηθεύει κατασκευαστές εξοπλισμού, κατασκευαστές πλοίων και κινητήρων, ναυπηγεία και παρόχους υπηρεσιών 

μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών («υπηρεσίες EPC») που δραστηριοποιούνται στην αγορά του LNG. 

Πελάτες (επιλογή): 

AIDA, Costa Crociere, Fjorline, Linde, Air Liquide 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός επιτόπιος συνεργάτης 

Η HEROSE προμηθεύει κατασκευαστές εξοπλισμού, κατασκευαστές πλοίων και κινητήρων, ναυπηγεία και παρόχους υπηρεσιών 

μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών («υπηρεσίες EPC») που δραστηριοποιούνται στην αγορά του LNG. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Η HEROSE χρησιμοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία της στον τομέα των βιομηχανικών ατμοσφαιρικών αερίων για να προσφέρει 

άριστο εξοπλισμό για εφαρμογές LNG. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.  

https://www.herose.com/eng/index.php
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4. Rötelmann GmbH   
 

 

Η μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση Rötelmann GmbH που εδρεύει εδώ και πάνω από 100 χρόνια στο Werdohl, είναι γνωστή ως 

ηγέτης στην αγορά τεχνολογιών ελέγχου, απομόνωσης και μέτρησης. Λόγω της βαθιάς γνώσης μας για την τεχνολογία και της 

προθυμίας μας για μάθηση, είμαστε πάντοτε ενήμεροι για τις νεότερες εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς. Η δεκτικότητα αυτή 

για περαιτέρω ανάπτυξη χαρακτηρίζει το σύνολο του δυναμικού της Rötelmann GmbH. Οι επιθυμίες των πελατών μας τίθενται στο 

επίκεντρο όποτε καλούμαστε να εκπονήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, με ακρίβεια και άρτια 

εξυπηρέτηση. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες  

Υψηλής απόδοσης, αξιόπιστη τεχνολογία που είναι αποτέλεσμα εμπειρίας πολλών δεκαετιών. Είτε πρόκειται για σφαιρικούς 

κρουνούς διπλής κατεύθυνσης ή πλήρους ανοίγματος, συστήματα λειτουργίας σφαιρικών κρουνών, σφαιρικούς κρουνούς για 

τεχνολογίες μέτρησης, υδραυλικούς ενεργοποιητές, βαλβίδες, προσαρτώμενα μέρη ή εξαρτήματα - η εντατική ενασχόληση με τα 

υλικά και η βαθιά γνώση μας για τις, κατά περίπτωση, σύνθετες συνθήκες εφαρμογής, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι τα 

προϊόντα μας λειτουργούν άψογα και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ιδίως η ανάπτυξη εξατομικευμένων 

λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Μέσω των συνεργατών που διαθέτουμε σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε τα προϊόντα μας στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, τις 

ΗΠΑ, τον Καναδά και τμήματα της Ασίας, της Αυστραλίας και της Αφρικής. 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης 

Οι σφαιρικοί κρουνοί και οι λύσεις της Rötelmann χρησιμοποιούνται σε διάφορες αγορές, όπως εκείνες που αφορούν σταθερά και 

κινητά υδραυλικά συστήματα, εφαρμογές φυσικού αερίου, ναυπηγική και υπεράκτια βιομηχανία, άμυνα, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και πολλά άλλα. Αναζητούμε μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις. Ο συνεργάτης μας πρέπει να κατανοεί πλήρως την 

τεχνολογία μας και να γνωρίζει την τοπική αγορά. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας  

Η επιτυχία της Rötelmann βασίζεται στα προϊόντα ποιότητας made in Germany, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτομικών 

προϊόντων και τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.  

https://www.roetelmann.de/en/
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5. NORIS Group GmbH  
 

 

Από το 1925 η NORIS κατασκευάζει τεχνολογίες μέτρησης και συστήματα αυτοματισμού για τον κλάδο της ναυπηγικής, της 

τεχνολογίας των μεταφορών και της μετεωρολογίας. Με έδρα τη Νυρεμβέργη και υποκαταστήματα στο Ροστόκ, το Ρότερνταμ, τη 

Σιγκαπούρη και τη Σαγκάη, καθώς και μέσω των συνεργατών της που δραστηριοποιούνται διεθνώς, η NORIS καλύπτει τις 

νευραλγικές αγορές των πελατών της σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Με ετήσιο τζίρο σχεδόν 30 εκατ. ευρώ και 200 άτομα 

προσωπικό, η NORIS ανήκει στους σταθερά αναπτυσσόμενους και πλέον ευέλικτους προμηθευτές της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Το κλασικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιλαμβάνει από αισθητήρες και συσκευές ένδειξης μέχρι σύνθετες διατάξεις ελέγχου 

κινητήριων μηχανισμών και συστήματα παρακολούθησης μετάδοσης ισχύος και λειτουργίας κινητήρα. Από πέρυσι, η παραδοσιακή 

επιχείρηση από τη Νυρεμβέργη έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, εκτός από αισθητήρες για ασύρματη μετάδοση των τιμών 

μέτρησης και εργαλεία αποθήκευσης δεδομένων και ανάλυσης που έχουν ως βάση το υπολογιστικό νέφος (Cloud), και συστήματα 

αποθήκευσης μπαταριών με διαχείριση ενέργειας. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Oldendorff Carriers / Briese Schiffahrt / Carl Büttner Shipmanagement / John T. Essberger / Hansa Heavy Lift / Jüngerhans Maritime 

Services / Reederei Lauterjung / Nordic Hamburg / Reederei Nord / Navalis Ship / Nisshin Shipping / Socatra / Eimskip / Torghatten 

/ Boreal / Coast Guard India / AIDA Cruises / Topaz Energy / Singapore Pacific Shipping / Fortune Ocean Shipping / Graig 

Shipmanagement / Svitzer / Sino Asia Shipping / Ethiopean Shipping / Odfjell Management 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός επιτόπιος συνεργάτης 

⚫ Ναυτιλιακές εταιρίες 

⚫ Ναυπηγεία 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Εκτός από τον σχεδόν έναν αιώνα εμπειρίας στον τομέα της ναυτιλίας, ένα από τα πλέον δυνατά σημεία μας είναι η 

προσαρμογή των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων μας στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας 

εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις που λειτουργούν με αξιοπιστία για πολλά χρόνια και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 
 

  

https://www.noris-group.com/1
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6. Attiki Industrieservice  
 

 

Είμαστε ειδικοί στη συντήρηση πλοίων και θαλαμηγών και τη βιομηχανική συντήρηση. Οι συνεργάτες μας διεκπεραιώνουν τις 

παραγγελίες με την απαιτούμενη αξιοπιστία, ταχύτητα και ποιότητα. Διαθέτουμε μακροχρόνια τεχνογνωσία στην αντιδιαβρωτική 

προστασία και τις εργασίες στοκαρίσματος. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Το φάσμα των υπηρεσιών μας στη συντήρηση και τον καθαρισμό πλοίων καλύπτει από σκάφη συμβατικής ναυσιπλοΐας μέχρι 

φρεγάτες, ρυμουλκά, σκάφη ακτοφυλακής, τελωνείων και αστυνομίας, καθώς και την αντιδιαβρωτική προστασία για βιομηχανίες, 

διυλιστήρια, πυλώνες αιολικών πάρκων, γέφυρες κάθε είδους, υπεράκτια αιολική ενέργεια και χαλύβδινες κατασκευές. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

⚫ Fr. Fassmer GmbH & Co. KG - Berne 

⚫ Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία, Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό 

⚫ Lürssen Bardenfleth GmbH  

⚫ Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό 

⚫ Abeking & Rasmussen - Lemwerder  

⚫ Refits 

⚫ BLG - διάφορα υποκαταστήματα 

⚫ German Naval Yards - Κίελο 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

Ναυπηγεία, υπεράκτια αιολική ενέργεια, διυλιστήρια 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Είμαστε ευέλικτοι στις παραγγελίες και απαιτήσεις των πελατών μας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, πάντοτε 

στην ώρα μας. 

Από το 2017 διαθέτουμε πιστοποίηση ISO 9001. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

https://attiki.de/en/


COMPANY PROFILES  

 

 

 

 

7. EAS Batteries GmbH   
 

 

Η EAS Batteries GmbH είναι μια αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη γερμανική εταιρία κατασκευής συσσωρευτών και μπαταριών 

ιόντων λιθίου, με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια. Η EAS δραστηριοποιείται στη μαζική παραγωγή συμπαγών, εξαιρετικής απόδοσης, 

ιδιαίτερης ανθεκτικότητας, ασφαλών, υψηλής ισχύος και ενέργειας συσσωρευτών ιόντων λιθίου (κυρίως τεχνολογίας LFP) με έως 

και 55 Ah, και λύσεις δομοστοιχειωτής μπαταρίας που προορίζεται για τη ναυτιλία βασισμένη σε 3 kWh / 18 kW συνεχή ροή / 60 

kW κορυφώσεις πιστοποιημένων μονάδων DNVGL έως 1.000 V και πάνω. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

⚫ Στοιχεία συσσωρευτών υψηλής ισχύος σε διάφορα μεγέθη και τεχνολογίες. 

⚫ Εξατομικευμένες λύσεις συσσωρευτών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη και ενσωμάτωσή τους. 

⚫ Τυποποιημένοι θαλάσσιοι συσσωρευτές για την ευέλικτη τοποθέτηση συστημάτων στηλών. 

⚫ Υπηρεσίες γύρω από την ανάπτυξη και παραγωγή εξατομικευμένων συσσωρευτών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

πελάτη. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

⚫ Συστήματα στηλών για πλοίο με ηλιακούς συλλέκτες, τύπου «Race for Water». 

⚫ Συσσωρευτές και στοιχεία συσσωρευτών για εφαρμογές αεροναυπηγικής και διαστημικής (διεθνές πελατολόγιο).  

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

⚫ Ναυπηγεία και ναυτιλιακές εταιρίες που να είναι ανοιχτές σε καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα των ηλεκτρικών και/ή 

υβριδικών-ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και τροφοδοσίας στο πλαίσιο της ναυτιλίας. 

⚫ Ικανοί συνεργάτες διανομείς που να γνωρίζουν την τοπική ναυτιλιακή αγορά και να μπορούν να την αναπτύξουν. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

⚫ Πιστοποιημένες (DNV-GL) μονάδες συσσωρευτών με ενσωματωμένα στοιχεία, κατασκευασμένες για χρήση στη ναυτιλία, όλες 

«Made in Germany». 

⚫ Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με ιδιόκτητη μονάδα ανάπτυξης στοιχείων και συσσωρευτών στην έδρα της εταιρίας στη 

Γερμανία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 
  

https://eas-batteries.com/


 COMPANY PROFILES 

 

 

8. Weatherdock AG  
 

 

Η Weatherdock AG είναι μια κορυφαία εταιρία παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών ασφαλείας, συστημάτων πλοήγησης και 

λύσεων εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο για την παράκτια ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση στον τομέα της ναυτιλίας. Τα 

προϊόντα της Weatherdock είναι υψηλής αποδοχής και χρησιμοποιούνται διεθνώς στην εμπορική ναυτιλία καθώς και σε ειδικής 

φύσης θαλάσσια έργα ή για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου. Η μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογίες VHF, σε συνδυασμό με προϊόντα 

που σχεδιάζονται και συναρμολογούνται στη Γερμανία, εξασφαλίζουν στον πελάτη το φημισμένο πρότυπο ποιότητας «Made in 

Germany». Η Weatherdock ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα AIS (Automatic Identification System) με τεχνολογία 

SOTDMA Β΄ κλάσης, την οποία έχει αναπτύξει η ίδια. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Τα προϊόντα της Weatherdock κατατάσσονται στις κατηγορίες ασφάλεια, ναυσιπλοΐα και εντοπισμός θέσης. 

Ασφάλεια: Οι πομποί Man Over BOARD (MOB) και AIS Search And Rescue (AIS-S.A.R.T.) χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στα 

θαλάσσια σπορ, την εμπορική ναυτιλία και το ναυτικό. Easy ONE-DSC-cl: Οι προσωπικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού MOB που 

χρησιμοποιούνται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και διαθέτουν AIS-MOB, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης DSC και φωτοβολίδα. 

Απλή διάσωση: Το μόνο παγκοσμίως επαγγελματικό AIS-S.A.R.T. που διαθέτει άδεια SOLAS, προαιρετικό σύστημα DSC-Distress 

Call και λειτουργία Homing 121,5 MHz .  

Πλοήγηση: AIS-Transceiver, AIS-Receiver, πολυζεύκτες και βοηθητικές συσκευές. Η τεχνολογία SOTDMA Β΄ κλάσης της 

Weatherdock κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Χρησιμοποιείται διεθνώς από ιδιοκτήτες θαλαμηγών, επαγγελματίες ιστιοπλόους. 

Παρακολούθηση: Αξιόπιστη και ασφαλής παρακολούθηση των στόλων αλιείας με αυτόνομο, οικονομικά αποδοτικό σύστημα. 

Προαιρετικά απαραβίαστο, τροφοδοτούμενο με ηλιακή ενέργεια, κρυπτογραφημένο και για ιδιωτικές συχνότητες.  

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Παρακολούθηση: Σύστημα παρακολούθησης σκαφών Μαλαισία/Βόρνεο: 2800 σκάφη που παρακολουθούνται μέσω 

κρυπτογραφημένου AIS με το προϊόν της Weatherdock vmsTRACK επί του πλοίου και τον παράκτιο δέκτη AIS. 

Ασφάλεια: Το ναυτικό προσωπικό του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι εξοπλισμένο με απλό σύστημα RESCUE AIS-

S.A.R.T. και συνδέεται με άλλα σώματα ναυτικού, ακτοφυλακές και τελωνειακές αρχές.  

Ναυσιπλοΐα: Συσκευές κλάσης B CSTDMA και κλάσης B SOTDMA διεθνώς υπό το σήμα easy TRX της Weatherdock και ως 

προϊόν ΚΑΕ για το νούμερο 1 της διεθνούς ναυσιπλοΐας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε σκάφη αναψυχής, εμπορικά σκάφη και 

ναυτιλιακές αρχές. 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

⚫ Αγορά σκαφών αναψυχής 

Αναζητά συνεργάτη για τη διανομή σε καταστήματα στα λιμάνια καθώς και για τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. 

⚫ Εμπορική ναυτιλία, ναυτικό, ακτοφυλακή 

Η Weatherdock προμηθεύει εξοπλισμό ασφαλείας για αγορές «SOLAS only», όπως υπεράκτιες εγκαταστάσεις, πιλοτικοί 

οργανισμοί, ακτοφυλακή και ναυτικό. Πιθανός συνεργάτης Weatherdock θα μπορούσε να είναι επιχείρηση που προμηθεύει ήδη 

εξοπλισμό ασφαλείας (επαγγελματικά σωσίβια γιλέκα, στολές κατάδυσης, σχεδίες διάσωσης, εξοπλισμό ναυσιπλοΐας) σε 

ενώσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. 

⚫ Ευαισθητοποίηση για θαλάσσιες περιοχές 

Η Weatherdock παραδίδει επί του πλοίου εξοπλισμό για τον εντοπισμό θέσης μικρών σκαφών. Πιθανός συνεργάτης της 

Weatherdock θα μπορούσε να είναι επιχείρηση που συμμετέχει ήδη στην ενσωμάτωση δεδομένων, επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αποτροπή της παράνομης αλιείας ή επιχειρήσεις που πωλούν συσκευές Class A AIS. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Η Weatherdock, αν και μικρή σε μέγεθος, χαρακτηρίζεται από υψηλό επαγγελματισμό και είναι σε θέση να παρέχει εξατομικευμένες 

στον χρόνο που συμφωνείται και με εύλογο κόστος. Η εμπειρία της σε διεθνή έργα και εξοπλισμούς ασφαλείας που βασίζονται σε 

VHF, είναι εξαιρετική. Ως ανεξάρτητη επιχείρηση, η Weatherdock είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, γρήγορη και αποτελεί έναν αξιόπιστο 

συνεργάτη για πελάτες και εμπόρους.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.  

https://www.easyais.com/en/


COMPANY PROFILES  

 

 

 

 

9. KAESER KOMPRESSOREN AG 
 

 

Η οικογενειακή επιχείρηση KAESER KOMPRESSOREN είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής και προμηθευτής 

προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του πεπιεσμένου αέρα. Η KAESER, που ιδρύθηκε το 1919 ως μηχανουργείο, διαθέτει σήμερα 

δύο μονάδες παραγωγής στη Γερμανία. Η επιχείρηση απασχολεί περίπου 6000 εργαζόμενους παγκοσμίως. 

 

Ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λύσεων πεπιεσμένου αέρα και κατασκευαστής αεροσυμπιεστών, η KAESER 

KOMPRESSOREN εκπροσωπείται σε πάνω από 100 χώρες με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο καταστημάτων, υποκαταστημάτων, 

εξουσιοδοτημένων συνεργατών και κέντρων παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών. 

Ένας αιώνας γνώσης και τεχνογνωσίας του κορυφαίου αυτού προμηθευτή συστημάτων, εγγυάται στα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές 

εταιρίες δεξιότητα, αξιοπιστία και ελάχιστο λειτουργικό κόστος στα θαλάσσια συστήματα αέρα. 

Εργαζόμενοι: 2.361 

Ετήσιος κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους: 725.137.750,40 € 

(αριθμοί KAESER KOMPRESSOREN SE, Coburg/Γερμανία) 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

⚫ Συμπιεστές αέρα εκκίνησης 

⚫ Συμπιεστές αέρα λειτουργίας 

⚫ Συμπιεστές αέρα ελέγχου και αεροσυμπιεστές αζώτου 

⚫ Ξηραντήρες αέρα 

⚫ Φίλτρα αέρα 

⚫ Θέση σε λειτουργία  

⚫ Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών από δικό μας δίκτυο με σημεία εξυπηρέτησης στα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως. 

 

Πελάτες και εξωτερικές οικονομικές δραστηριότητες 

Κορυφαία εταιρία στον τομέα των κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών για συστημάτων παραγωγής αζώτου. Προμηθευτής ναυπηγείων 

και ναυτιλιακών εταιριών παγκοσμίως από το 1996. 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες και εταιρίες διαχείρισης στόλων για τα εξής είδη σκαφών: 

⚫ Υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια 

⚫ Πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου 

⚫ Πολύ μεγάλα δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου & σούπερ δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου (σούπερ τάνκερ) 

⚫ Τάνκερ 

⚫ Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων 

⚫ Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Χαμηλό λειτουργικό κόστος που οφείλεται σε 
⚫ αξιοπιστία (γερμανικό προϊόν ποιότητας) 

⚫ ενεργειακή απόδοση 

⚫ χαμηλό κόστος συντήρησης 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

https://www.kaeser.com/int-en/


 COMPANY PROFILES 

 

 

10. TGE Marine Gas Engineering GmbH 
 

 

Είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων μηχανικών, προμηθειών και εποπτείας κατασκευών (EPCS) στην αναπτυσσόμενη αγορά 

κρυογονικών καυσίμων, ειδικευμένα στα συστήματα διακίνησης φορτίου για τους μεταφορείς LEG, LPG(Υγραέριο), 

Αιθάνιου και LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο). Είναι η κορυφαία εταιρεία στον δυναμικό τομέα των συστημάτων αερίου 

LNG, ανεφοδιασμού και LNG-to-power solutions. Με την έδρα της στη Βόννη της Γερμανίας, που είναι ένα τεχνικό κέντρο 

αριστείας με βασικές και ισχυρές ικανότητες στο σχεδιασμό και τη μηχανική, με μητρική εταιρία την Γιαπωνέζικη Mitsui 

E&S, ένα υποκατάστημα στην Κίνα και αντιπροσωπείες σε άλλες χώρες, η εταιρία TGE Marine  προσφέρει τις βέλτιστες 

υπηρεσίες της  σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Με προσωπικό 100 ατόμων, η εταιρία πέτυχε ένα τζίρο 100 εκατ. ευρώ το 2018. 

Με προσωπικό στα 100 άτομα, η εταιρεία κατόρθωσε τζίρο 100 εκατ. ευρώ το 2018. 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

Τα προϊόντα της εταιρείας αναπτύσσονται γύρω από τα συστήματα υγροποιημένου αερίου για την ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Συστήματα διακίνησης και δεξαμενές φορτίου για την μεταφορά υγροποιημένου αερίου όπως π.χ. μεταφορείς LEG LPG, 

Αιθάνιου και Πετροχημικών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τον κώδικα IGC. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας 

περιλαμβάνει επίσης συστήματα καυσίμων για όλων των τύπων εμπορικών σκαφών με υγροποιημένο αέριο. Συστήματα 

αερίου LNG για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες με δεξαμενές τύπου C ή δεξαμενές με μόνωση κενού. Σχετικά με τις 

υποδομές καθαρών καυσίμων LNG, η εταιρεία προσφέρει συστήματα διακίνησης φορτίου για τα πλοία αποθήκευσης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου.  

Η TGE Marine στον παράκτιο τομέα εμπλέκεται στην FSO Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και στις ολοκληρωμένες 

αλυσίδες LNG μικρής έως μεσαίας κλίμακας συμπεριλαμβανομένου και Πλωτής Μονάδας Παραγωγής, Αποθήκευσης και 

Εκφόρτωσης LNG και LNG FSRU’s.  

 

Πελάτες και εξωτερικές οικονομικές δραστηριότητες 

Ως πρωτοπόρος στην αγορά LEG/LPG φορέων, η εταιρεία έχει παραδώσει πάνω από 200 συστήματα φορτίου και πάνω από 

400 δεξαμενές φορτίου. Στους πελάτες μας, περιλαμβάνονται όλα τα μεγάλα ναυπηγεία και ιδιοκτήτες εμπλεκόμενοι στα 

καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει παραδώσει συστήματα καυσίμων LNG για όλους τους διαθέσιμους τύπους διπλού 

καύσιμου και έχουν κινητήρες, δίχρονους και τετράχρονους, μεγάλη και χαμηλή πίεση. Η TGE παρέδωσε τα συστήματα 

φορτίου για τα πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου «Cardissa», «Coralius» και «ENGIE Zeebrugge». 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

Τα συστήματα καυσίμων LNG της TGE Marine μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο σκάφους, 

υποστηρίζοντας τον κάθε πλοιοκτήτη ή ναυλωτή που στοχεύει να επιτεύξει τις απαιτήσεις του 2020 που ορίστηκε από τον 

Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας  στην χρήση καθαρών καυσίμων. Η κρυογονική εμπειρογνωμοσύνη της εταιρείας πάνω στα 

συστήματα φορτίων υγροποιημένου αερίου χρησιμοποιείται σε πολλούς και διάφορους φορείς καυσίμων/αερίων. Οι λύσεις 

για τις αλυσίδες εφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, υποστηρίζουν έμπορους, πλοιοκτήτες και ναυλωτές καθώς και 

παραγωγούς ενέργειας. Ο άμεσος συμβαλλόμενος εταίρος για την TGE είναι συνήθως το κτίριο όπου κατασκευάζεται ένα 

πλοίο. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

⚫ Τα 40 χρόνια εμπειρίας και αριστείας στο αέριο αποτελούν τη βάση για την εταιρεία TGE ως τον προτιμώμενο συνεργάτη 

για το κρυογενικό σύστημα στην αγορά υγροποιημένου αερίου. 

⚫ Η υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής καθώς και μακροχρόνια συνεργασία με τη ναυτιλιακή αγορά σε 

συνδυασμό με την επαγγελματική εφαρμογή και εκτέλεση έργων και οι ασύγκριτες συστάσεις αποτελούν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την TGE Marine Gas Enineering. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

https://www.tge-marine.com/


COMPANY PROFILES  

 

 

 

 

11. NEPTUN WERFT GmbH & Co. KG  
 

 

Η NEPTUN WERFT κατασκευάζει πλήρως εξοπλισμένες πλωτές μονάδες μηχανοστασίων που αποτελούν την «καρδιά» των 

κρουαζιερόπλοιων της MEYER WERFT στο Papenburg και της MEYER TURKU στη Φινλανδία. Οι υπόψη μονάδες 

μηχανοστασίων προμηθεύουν, μεταξύ άλλων, τους ενεργειακούς πόρους για την κίνηση των κρουαζιερόπλοιων. 

Η NEPTUN WERFT ιδρύθηκε το 1850 και έκτοτε έχει κατασκευάσει πάνω από 1.500 νέα πλοία και έχει εκτελέσει χιλιάδες 

επισκευές. Σήμερα, το ναυπηγείο κατέχει κορυφαία θέση στην αγορά κατασκευής κρουαζιερόπλοιων ποταμού.  

Από το 1997, η NEPTUN WERFT αποτελεί τμήμα του ομίλου MEYER NEPTUN.  

Η NEPTUN WERFT απασχολεί σήμερα περίπου 500 έμπειρους εργαζόμενους και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων 

εργοδοτών του Ροστόκ. Επιπλέον, εκπαιδεύει σχεδόν 60 μαθητευόμενους σε έξι διαφορετικά επαγγέλματα. Η επιχείρηση διοικείται 

από τους διαχειριστές Bernard Meyer, Thomas Weigend και Manfred Ossevorth. 

 
Προϊόντα/υπηρεσίες 

Στα χρόνια που προηγήθηκαν, η NEPTUN WERFT έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη στην κατασκευή κρουαζιερόπλοιων ποταμού 

και σκαφών ειδικής χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ναυπηγείο έχει παραδώσει μέχρι σήμερα στην απαιτητική πελατεία του 68 

πολυτελή ποταμόπλοια. 

Στο πρόγραμμα κατασκευής ανήκουν επίσης πλωτές μονάδες μηχανοστασίων για την MEYER WERFT στο Papenburg και τη 

MEYER TURKU στη Φινλανδία καθώς και η κατασκευή πορθμείων και τάνκερ μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε συνεργασία με την 

MEYER WERFT, παραδόθηκε στις αρχές του 2013 το πρώτο τάνκερ LNG με κίνηση LNG. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Η κατασκευή κρουαζιερόπλοιων ποταμού αποτελεί ένα εξαιρετικά δυνατό σημείο του ναυπηγείου.  

Η NEPTUN WERFT κατασκευάζει αυτή τη στιγμή πλοία για τον στόλο ποταμόπλοιων της ναυτιλιακής εταιρίας Viking River 

Cruises, τα οποία είναι κατάλληλα για πλεύση σε διάφορα ευρωπαϊκά ποτάμια, όπως π.χ. τον Ρήνο, τον Μάιν ή τον Δούναβη αλλά 

και για διαδρομές στα ολλανδικά ύδατα. Επίσης, στο παρελθόν το ναυπηγείο είχε κατασκευάσει με επιτυχία πλοία για λογαριασμό 

της A-ROSA Flussschiff GmbH και της Premicon AG. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Η NEPTUN WERFT συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής κρουαζιερόπλοιων για ποτάμια.  

Επίσης, η NEPTUN WERFT έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη στην κατασκευή σκαφών που προορίζονται για ειδική χρήση. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ναυπηγείο έχει παραδώσει μέχρι σήμερα στην απαιτητική πελατεία του 68 πολυτελή ποταμόπλοια. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

https://attiki.de/en/https:/www.neptunwerft.de/de/neptunwerft_de/index.jsp
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12. Phereclus International GmbH  
 

 

Uncompromising Surface Treatment 

 

Phereclus International GmbH offers Long-term preservation through effective corrosion protection procedures is an investment in 

the future. Our core expertise lies in the sectors of shipbuilding and steel structures. 

Are you looking for fast and flexibly versatile experts for extensive largescale projects and ambitious special orders? Our established 

team of experts not only has many years of experience and the necessary technical know-how for completion within deadlines; we 

also guarantee a consistently high quality of work – on every terrain.  

Unconditional fairness and transparency towards our customers and our own workforce is just as important as the adherence to all 

legal and health and safety regulations such as insurance measures, minimum wages and adherence to foreign labour laws (in 

accordance with the Posted Workers Act). 

 

Προϊόντα/υπηρεσίες 

 

Project planning:  

Requirement analysis and feasibility check, Selection of the corrosion protection procedure (preparation and coating procedures), 

Project calculation, Ongoing project management, Permanent quality control, Audited, approval procedures 

 

Corrosion protection:  

Preparation of surface, Abrasive blasting, Damp blasting, High pressure washing, Sanding, Smoothing/filling 

 

Development of the corrosion protection system:  

Airless coating, Thick-layer coating, Compressed air-spraying, Electrostatic spraying, Hot spraying procedure, Powder coating, Zinc 

spraying/metalising 

 

Shipbuilding/Yachts (Finishing): 

Subsequent varnishing of GRP, Sanding, Smoothing/filling, Repetition of the previous working steps, until the required finish has 

been achieved, Undercoat, Premium varnishing to fulfil the highest standards 

 

References: 

 

Ship Building: 

⚫ Meyer Werft GmbH, Papenburg 

⚫ Neptun Werft GmbH, Rostock 

⚫ Lindø Industripark/Odense Steel Shipyard, Munkebo/Dänemark 

⚫ SMG Werft GmbH, Rostock 

 

Offshore: 

⚫ Maersk Oil/Tyra East/Dan Plattform, Kopenhagen/Dänemark 

⚫ Statoil, Kopenhagen/Dänemark 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

⚫ Yard new bulding and repair  

⚫ Industries 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

https://www.phereclus.com/wp-content/uploads/2013/10/Phereclus-Broschuere-EN-Web.pdf


COMPANY PROFILES  

 

 

 

 

13. Lean Maritime GmbH 
 
 
Η εταιρία Lean Management δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό τομέα, στοχεύοντας στην αποδοτικότητα και αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσω «λέπτυνσης» των εργασιών σε ναυπηγεία, εφοπλιστικές εταιρίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις: στη 

ναυπηγική βιομηχανία και την κατασκευή των εγκαταστάσεων, στις διαδικασίες επισκευής καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται στους θαλάσσιους κλάδους κρουαζιέρας και θαλάσσιων μεταφορών 

Από το 2010 η Lean Maritime GmbH θέτει στην συμβουλευτική επιχειρήσεων νέα δεδομένα στην κατασκευή και λειτουργία των 

πλοίων. Από την ίδρυσή της εταιρίας, οι σύμβουλοι της Lean Maritime GmbH συμβουλεύουν, σχετικά με την λιτή διαχείριση, 

μεταξύ άλλων για την αυτοκινητοβιομηχανία (Porsche, BMW) και τον κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η λογική της 

σειριακής παραγωγής από τις συναφείς βιομηχανίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής και της κατασκευής 

εγκαταστάσεων, εφαρμόζεται στις σύνθετες δομές μεγάλων έργων στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εταιρία διαθέτει γραφεία στο 

Αμβούργο και τη Σιγκαπούρη ενώ 15 σύμβουλοι δραστηριοποιούνται παγκοσμίως για τις ανάγκες των πελατών μας. Τον Ιούνιο του 

2019, οι σύμβουλοι της Lean Maritime απέσπασαν το βραβείο "Top Consultant", το οποίο βασίζεται στην ικανοποίηση των πελατών 

– ελέγχθηκε με επιστημονικά κριτήρια και απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Γερμανίας, Christian Wulff.  

 
Προϊόντα/υπηρεσίες 

Στρατηγική και επιχειρησιακή συμβουλευτική σε έργα 

Βιώσιμη αύξηση της αποδοτικότητας βάσει των αρχών Lean στο πλαίσιο έργων για την κατασκευή και λειτουργεία πλοίων. Μετά 

από λεπτομερή ανάλυση, οι διαδικασίες συνδέονται αποτελεσματικά και συντονίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να 

εντοπισθούν και να μειωθούν απώλειες στους χρόνους αναμονής στις διαδικασίες. Με βάση αυτό, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας 

και η σταθεροποίησή της ακολουθούνται από την συνοδεία στην επιχειρησιακή διαδικασία. 

Εκπαίδευση μέσω της Λιτής Ακαδημίας (Lean Akademie) 

Η κουλτούρα της λιτής διαχείρισης εδραιώνεται στην εταιρεία μέσω της ακαδημίας για ηγετικά στελέχη, βάσει συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της μετάδοσης μεθόδων και εφαρμοσμένου coaching, η ιδέα της λέπτυνσης 

εμπεδώνεται στην πράξη και γίνεται με αυτόν τον τρόπο αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας αξίας. Μέσω της εκπαίδευσης του 

προσωπικού και ειδικών ασκήσεων προσομοίωσης ενσωματώνονται οι νέοι τρόποι προσέγγισης στην κουλτούρα της εταιρίας.   

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

⚫ Ναυπηγική και επισκευή / διαχείριση πλοίου 

⚫ Meyer Wert, Neptun Werft, STX France, The Ritz-Carlton, DCNS, Chantier Naval de Marseille, Celebrity Cruises, Royal 

Caribbean, Carnival, AIDA Cruises, Costa, HPA 

⚫ Offshore: Statoil 

⚫ Κινητικότητα: Alstom 

⚫ Κατασκευή: Linde, Bilfinger 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Η Lean Maritime GmbH μεταδίδει τις αρχές της λιτής διαχείρισης στην σειριακή παραγωγή προσαρμοσμένες στις ανάγκες σύνθετων 

μεγάλων έργων στον ναυτιλιακό τομέα – από την κατασκευή μέχρι και ολόκληρη την διαχείριση. Η εμπειρία και το Knowhow γύρω 

από τις διαδικασίες στη ναυτιλία που διαθέτουν οι σύμβουλοι, τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τις μεθόδους για μια αποδοτικότερη 

παραγωγή και αποδοτικότερες διαδικασίες.  

Η Lean Maritime GmbH συμβουλεύει σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιοκτήτες και διαχειριστές σε θέματα επιχειρησιακής αριστείας στους 

τομείς της ναυπηγικής, της δειαχείρισης των πλοίων, της κατασκευής και λειτουργίας παράκτιων εγκαταστάσεων, της επισκευής και 

του εκσυγχρονισμού των πλοίων, της διοίκηση λιμένων και κατασκευής εγκαταστάσεων. Οι πελάτες μας επωφελούνται από την 

εμπειρία μας στους τομείς: καινοτομία και ανάπτυξη, παραγωγή και κατασκευή, Supply Chain Management και logistics, αγορές, 

συνεργασία με προμηθευτές και κατάρτιση.  

Επιθυμία μας είναι να γνωρίσουμε τη ναυτιλία και τη ναυπηγική στην Ελλάδα, να συμμετέχουμε εποικοδομητικά στην ανάπτυξή της 

καθώς και να στηρίξουμε τους πελάτες μας ως σύμβουλοι στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευών.  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

  

http://www.lean-maritime.de/en/


 COMPANY PROFILES 

 

 

14. Herberg Systems GmbH 
 
 
«Ο συνεργάτης σας για την ψηφιοποίηση της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας» 

Αγαπάμε να αναπτύσσουμε λογισμικά που μετατρέπει το σύνθετο σε απλό και σε βοηθά να συγκεντρώνεσαι στην εργασία σου. Ένα 

λογισμικό που απελευθερώνει τις εταιρείες από την πίεση προσφέροντας περισσότερα για λιγότερα. Έτσι, προσφέρουμε την 

δυνατότητα για την ανάπτυξη, αύξηση και μακροχρόνια επιτυχία και βιωσιμότητα. Με το καινοτόμο λογισμικό σύννεφο (cloud 

software) και ολοκληρωμένο σύστημα, είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ναυτιλίας από το 1998.  

Προσφέρουμε εκπαίδευση (coaching) και προϊόντα για μια ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού. 

 
Προϊόντα/υπηρεσίες 

www.fleettracker.de - Λύσεις διαχείρισης στόλου για τη ναυτιλία 

www.about-cargo.com - Χρονοδιάγραμμα σε ζωντανή σύνδεση και ειδοποίηση καθυστέρησης για τα εμπορευματοκιβώτια 

www.Charter.Works - Σύστημα Διαχείρησης Παραγγελιών κυρίως για τους διαχειριστές ναύλωσης. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια καινοτομίας και δημιουργία πρωτοτυπιών. 

 

Πελάτες και δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου 

Πολλές Γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες όπως Hamburg Süd, Harren & Partner, Zeaborne, NSB, Briese Schifffahrt etc. 

 

Ομάδα-στόχος πελατών και ιδανικός τοπικός συνεργάτης  

Ναυτιλιακές Εταιρείες, charter companies  και εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων. Πωλούμε άμεσα και 

ενδιαφερόμαστε συγκεκριμένα σε πιθανούς πελάτες (ναυτιλιακές εταιρείες, charter companies) και πάροχοι υπηρεσιών με 

συμπληρωματικά προϊόντα στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/στοιχείο μοναδικότητας 

Είμαστε ειδικοί και έμπειροι στην ανάπτυξη και λειτουργία των προϊόντων «Λογισμικό ως υπηρεσία» (SaaS) ιδιαίτερα στην αλυσίδα 

θαλάσσιων μεταφορών.  Η εταιρεία Herberg Systems έχει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή ανάπτυξη λογισμικού. 

 

 

Αναζητούμε νέους συνεργάτες για μια επέκταση των άμεσων πωλήσεων μας στη Νότια Ευρώπη καθώς και είσοδο στην Ελληνική 

αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 
  

http://www.fleettracker.de/
http://www.about-cargo.com/
http://www.charter.works/
https://www.herberg-systems.com/home.html
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15. MIM Marine- und Industrie- Montage GmbH  
 

 

Η εταιρεία προσφέρει μηχανοτεχνία και υπηρεσίες για θαλάσσια πρόωση και βιομηχανικό εξοπλισμό. Επίσης, η εταιρεία από το 

Αμβούργο και μέρος του EMHA Group, δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυπηγικής από το 1976. 

Υπάλληλοι: 7 

Πωλήσεις 2018: € 1.5 εκ. 

 

Προϊόντα:  

⚫ Εποξειδικές ρητίνες Chockfast 

⚫ Ταινία σύνθετου τύπου Tenmat για έδρανα πρύμνης, έδρανα πηδαλίου, εξοπλισμός καταστρώματος 

⚫ Στοιχεία σχεδιασμού από καουτσούκ για τη μείωση των κραδασμών 

⚫ Ευθυγράμμιση με λέιζερ κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων 

⚫ Μέτρηση κραδασμών στις μηχανές, έρευνα αιτιών και αντιμετώπιση προβλημάτων 

⚫ Σάρωση με λέιζερ (π.χ. μηχανοστάσια σε εικόνες CAD για ανάλυση χώρου, παραμόρφωση μετρήσεων μετά από 

συγκρούσεις) 

⚫ Κατασκευή χαλύβδινων πλαισίων και ενισχυμένων θεμελίων 

⚫ Υπολογισμός συστημάτων άξονα 

⚫ Μηχανική επί τόπου 

⚫ Κατασκευή αγωγών 

⚫ Κατασκευή από χάλυβα 

⚫ Εκπαίδευση στην υπηρεσία 

 

Συστάσεις και εξαγωγικές δραστηριότητες 

Lürssen, Blohm&Voss, Abeking & Rasmussen, Meyer Werft, Schottel, PonPower, MaK, MAN 

Διανομείς στην Αίγυπτο και Λιβύη. 

 

Ομάδα-Στόχος 

Ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, προμηθευτές ναυπηγικών υπηρεσιών, προμηθευτές στη ναυπηγική βιομηχανία. 

Άμεσες πωλήσεις (υλικά) και υπηρεσίες από την Γερμανία προς την Ελλάδα. 

Ιδανικός συνεργάτης: Εταιρεία / άτομο με εκτεταμένες επαφές σε ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών και 

γνώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, η οποία πωλεί τις υπηρεσίες και τα εξαρτήματα μας. 

 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες από μια πηγή, από την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παραγωγή, από την αγορά και εγκατάσταση 

εξαρτημάτων στην ευθυγράμμιση και τη χύτευση εξοπλισμού από έναν πάροχο υπηρεσιών χωρίς πολλαπλές διεπαφές στον πελάτη.  

 

Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Εγκατάσταση επαφών στις ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, γραφεία μηχανοτεχνίας και προμηθευτές υπηρεσιών ναυπηγικής για να 

υποστηρίξουμε τις εταιρείες με την τεχνογνωσία μας έχοντας πάνω από 40 χρόνια παρουσία στην ναυπηγική. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

 

https://mim-hamburg.de/en/   

https://mim-hamburg.de/
https://mim-hamburg.de/en/
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