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Πάντα στο πλευρό σας…  
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         Είναι µεγάλη µας χαρά να            
παρουσιάσω τόσο στην αγορά, η οποία έχει 
να κάνει µε τον χώρο των εκρηκτικών και 
χηµικών προϊόντων, όσο και στους πελάτες 
και συνεργάτες µας, το νέο εγχείρηµα της 
εταιρείας µας, το τακτικό ενηµερωτικό 
έντυπο µε τα νέα της Extraco, το Εxtraco 
Newsletter.  

 Είκοσι ένα χρόνια EXTRACO      
στην Ελλάδα     
            Είκοσι ένα επιτυχηµένα χρόνια 
παρουσίας στην Ελληνική αγορά 
συµπληρώνει η Extraco. Είκοσι ένα χρόνια 
που άλλαξαν την ελληνική αγορά στον τοµέα 
των εκρηκτικών και έθεσαν νέα υψηλότατα 
standards και αξιοπιστίας στο συγκεκριµένο 
κλάδο. 
         Η Extraco είναι ιδιωτική εµπορική και 
βιοµηχανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1984 
από τους Νικόλαο Μαντζαρέα και Ιωάννη 
Σωτηρίου. ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα 
των εµπορικών εκρηκτικών προϊόντων που 
χρησιµοποιούνται κυρίως σε λατοµεία, 
µεταλλεία και στην κατασκευή δηµοσίων 
έργων (σήραγγες, δρόµοι, κλπ). Η Extraco 
είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στην ελληνική 
αγορά ενώ παράλληλα παρουσιάζει και 
σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα στις 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Η επιτυχία της 
οφείλεται στην άρτια στελέχωση της µε 
έµπειρο προσωπικό, στη σοβαρή υποδοµή 
µεταφορικών µέσων και εγκαταστάσεων, 
στην άρτια οργάνωση και στο σύγχρονο 
εξοπλισµό της. 
           Η εταιρεία έχει σαν βασικό στόχο την 
συνεχή εξέλιξη για την ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών του πελάτη, 
παρέχοντας ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα 
και οικονοµία στη χρήση των εκρηκτικών. 
Για το λόγο αυτό, διαθέτει όλα τα είδη των 
εκρηκτικών και εναυσµατικών µέσων, 
καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευµένες 
απαιτήσεις κάθε έργου. Η πολιτική της 
Extraco έχει στόχο να προσφέρει στον 
πελάτη µία ολοκληρωµένη συνεργασία, µε 
προοπτική, αξιοπιστία και εµπιστοσύνη στις 
µεταξύ τους σχέσεις. 
           Η Extraco µε αίσθηµα ευθύνης θα 
συνεχίσει την προσπάθεια της στην 
Ελληνική αγορά και τα επόµενα χρόνια. 
Στόχος της εταιρείας είναι να βάζει το πήχη 
ποιότητας, εξυπηρέτησης και ασφάλειας 
κάθε χρόνο και ψηλότερα. 

          Η ανάγκη για συνεχή επαφή µε τους 
πελάτες και η πληρέστερη ενηµέρωση τους 
καθώς και η συνεχής αναζήτηση 
υπηρεσιών και προϊόντων που όχι µόνο θα 
διευκολύνουν αλλά και θα πληροφορούν 
τους πελάτες µας για τοµείς και προϊόντα 
που δεν γνωρίζουν, µας οδήγησε στην 
ανάγκη δηµιουργίας αυτής της εφηµερίδας.  
         Στις σελίδες της θα βρείτε νέα της 
εταιρείας, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
θέµατα ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και 
νέα που αφορούν την αγορά εκρηκτικών και 
χηµικών προϊόντων. 
        Για όλους εµάς στην Extraco είναι 
πολύ σηµαντικό θέµα η ενηµέρωση των 
καταναλωτών µας, διότι έτσι ανεβαίνει ο 
πήχης της ποιότητας και της απαίτησης για 
καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλη την αγορά.  
        Ελπίζω η προσπάθεια µας αυτή να 
τύχει της ανταπόκρισης σας, έτσι ώστε να 
µας δώσει ώθηση για την εξεύρεση και 
άλλων τέτοιων καινοτοµιών, µε απώτερο 
πάντοτε στόχο την σωστή και έγκυρη 
ενηµέρωση.  
 
 Σε αυτό το τεύχος µπορείτε ακόµα να 
διαβάσετε: 

 Συµµετοχή της Extraco στην διεθνή 
έκθεση METEC 2005 στο MEC Παιανίας 

 Η EXTRACO στην Ελλάδα συµπληρώνει 
είκοσι ένα χρόνια παρουσίας 

 Παρουσίαση ενός νέου προϊόντος µας  
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Η EXTRACO πάει METEC 2005… 
 

 
 

               
 

             Η έκθεση είχε σαν άµεσο 
στόχο να ενηµερώσει τον επισκέπτη 
για νέα προϊόντα και νέες καινοτοµίες 
στον τοµέα της χρήσης των 
εκρηκτικών, ενώ παράλληλα 
αποτελούσε και µια ευκαιρία 
επιβεβαίωσης και προβολής της 
επιτυχηµένης πορείας της Extraco
στον τοµέα των εκρηκτικών, όλα αυτά 
τα χρόνια.  
 
             Για όσους έχασαν την 
ευκαιρία να παρευρεθούν στην έκθεση 
αλλά και για όσους επισκέφτηκαν τον 
εκθεσιακό χώρο της Παιανίας, 
ανανεώνουµε το ραντεβού µας για το 
2007. Θα µας βρείτε εκεί… 
 

             Το περίπτερο της 
Extraco εντυπωσίασε τους 
επισκέπτες ενώ το τελικό 
αποτέλεσµα υπήρξε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό. Η οργάνωση και 
η λειτουργικότητα του 
περιπτέρου υπογραµµίστηκε 
από όλους τους 
παρευρισκόµενους, καθώς 
πέτυχε να προσεγγίσει και να 
προσκαλέσει µε ένα τρόπο 
φιλικό και οικείο τον κάθε 
επισκέπτη.   
 

              Όπως κάθε δυο χρόνια 
έτσι και φέτος η Extraco έδωσε 
δυναµικά το παρόν στην διεθνή 
έκθεση ‘’METEC – Μηχανήµατα 
Έργων’’, η οποία 
διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της 
ΤΕΧΝΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ. Η 
έκθεση έλαβε χώρα από τις 18-
21 Μαρτίου 2005 στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC στην Παιανία.   
 
 



Νέα προϊόντα… 
 
 Τάπες επιγόµωσης οριζόντιων διατρηµάτων 
 

 

 

 

 

 

 

Όπως είναι γνωστό η επιγόµωση, η συµπλήρωση δηλαδή του διατρήµατος µε 
στείρο υλικό, είναι απαραίτητη τόσο σε κατακόρυφα όσο και οριζόντια 
διατρήµατα µια και εγκλωβίζοντας τα αέρια της έκρηξης επιτυγχάνεται 
καλύτερος θρυµµατισµός του πετρώµατος ενώ περιορίζεται και ο θόρυβος. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα κατακόρυφα διατρήµατα η 
επιγόµωση είναι σχετικά εύκολη και 
γίνεται συνήθως µε άµµο η οποία 
ρίχνεται χύδην. Στα οριζόντια όµως 
διατρήµατα που δεν είναι εφικτό να 
τοποθετηθεί χύδην υλικό, απαιτείται 
φυσιγγιοποίηση, διαδικασία χρονοβόρα 
άρα και υψηλού κόστους.  
 

Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε τη 
χρήση πλαστικών φυσιγγίων 
µήκους 400 mm τα οποία γεµίζονται 
µε νερό εντός του διατρήµατος 
οπότε και το «ταπώνουν». Τα 
φυσίγγια αυτά φέρουν ειδικά 
σχεδιασµένη διάταξη στο στόµιο 
εισαγωγής , η οποία δεν επιτρέπει 
στο νερό να διαφύγει µετά το 
γέµισµα τους. Τα φυσίγγια 
διατίθενται σε διαµέτρους από 28 
ως και 45 mm. 
 



Τάπες Power Plug που 
καταργούν την υποδιάτρηση 
σε κατακόρυφα διατρήµατα 
 
Oπως είναι γνωστό στις 
επιφανειακές ανατινάξεις 
συνηθίζεται η υποδιάτρηση 
ώστε να επιτευχθεί καλός 
θρυµµατισµός στο πόδι της 
βαθµίδας.  
 
Η υποδιάτρηση είναι εφικτό να 
καταργηθεί, χρησιµοποιώντας 
µιας ειδικής µορφής τάπα 
(power plug) που  στηρίζεται σε 
ξύλινο αποστάτη . Η τάπα αυτή 
εισάγεται στο διάτρηµα πριν την 
γόµωση και δηµιουργεί ένα κενό 
στον πυθµένα του διατρήµατος. 
Το κενό αυτό κατά την έκρηξη 
παρέχει επιπλέον ελεύθερη 
επιφάνεια αυξάνοντας έτσι την 
επίδραση της έκρηξης στο πόδι 
της βαθµίδας.  
 
Η χρήση της τάπας power plug 
προσφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα αφού : 

⇒ καταργεί την 
υποδιάτρηση 

⇒ µειώνει την 
κατανάλωση 
εκρηκτικών υλών έως 
και 25 % 

⇒ µειώνει τις δονήσεις 
που παράγονται από 
την ανατίναξη έως και 
30 % 

⇒ βελτιώνει τον 
θρυµµατισµό του 
πετρώµατος 

 
Τα Power Plugs διατίθενται σε 
διαφορετικά µεγέθη για 
διατρήµατα έως και 6 ½ ιντσών. 
 


