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Βιομηχανικές εφαρμογές:
 Αντλίες, ανεμιστήρες, σπαστήρες, αναδευτήρες, μεταφορικές ταινίες, συμπιεστές κ.ά.
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Διυλιστήρια, ορυχεία
Κινητήρες για εφαρμογές σε περιοχές υψηλού κινδύνου (αντιεκρηκτικοί / αντιφλογικοί), σχεδιασμένοι και 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATEX
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Γεννήτριες για υδροηλεκτρικά και για ανεμογεννήτριες.
 Εδώ και πολλά χρόνια η «Βαλιάδης ΑΕ» σχεδιάζει και κατασκευάζει ασύγχρονες γεννήτριες απλών και διπλών 

στροφών.
Ναυτιλία: Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες για τη ναυτιλία είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι κατά τις 

προδιαγραφές των μεγαλύτερων οργανισμών πιστοποίησης: Bureau Veritas (BV), Lloyd’s Register of Shipping 
(LRS), Germanischer Lloyd (GL), Dersk Norske Veritas (DNV), κ.λπ.

Δυνατότητα δοκιμής τύπου παρουσία του πελάτη ή/και του οργανισμού πιστοποίησης στο Δοκιμαστήριο της 
Θεσσαλονίκης
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Μονάδα επισκευής ηλεκτροκινητήρων 
υψηλής τάσης. Επισκευές κάθε είδους 
ηλεκτροκινητήρων συνεχούς και εναλλασσομένου 
ρεύματος. Πολυετής εμπειρία στον τομέα, με 
επισκευαστήριο εγκεκριμένο από τη ΔΕΗ για 
ηλεκτροκινητήρες μέσης τάσης.
 @ Επισκευή, συντήρηση και αναπεριέλιξη 

ηλεκτροκινητήρων συνεχούς και 
εναλλασσομένου ρεύματος χαμηλής και 
μέσης τάσεως μέχρι 6MW, καθώς και 
αντιεκρηκτικών κινητήρων

 @ Επισκευή, συντήρηση και αναπεριέλιξη 
ανεμογεννητριών
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Το μοναδικό στην Ελλάδα δοκιμαστήριο 
ηλεκτροκινητήρων. Η δοκιμή τύπου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οριζόντιους και κατακόρυφους 
ηλεκτροκινητήρες με μέγιστη ισχύ 500 
kw. Η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη 
με έναν ρυθμιστή στροφών τύπου AFE 
(με δυνατότητα επιστροφής ενέργειας 
στο δίκτυο). Οι δοκιμές διεξάγονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (IEC, 
IEEE), τις ναυτιλιακές προδιαγραφές 
αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη.
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Μονοφασικοί
ηλεκτρο-
κινητήρες
Σειρά ΜΚ

Τριφασικοί
ηλεκτροκινητήρες
προστασίας ΙΡ23

Σειρά ΑΒ

Τριφασικοί
ηλεκτροκινητήρες
προστασίας ΙΡ23

Σειρά ΑΒ

Κινητήρες
κοίλου άξονα

προστασίας ΙΡ23
Σειρά ΚΑ-Α

Κινητήρες
συνεχούς ρεύματος

Σειρά KDC



Η «Βαλιάδης Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΑΕ» 
έχει παράδοση άνω των 85 ετών στον σχεδιασμό 
και την κατασκευή ηλεκτροκινητήρων. Η αρχή 
γίνεται το 1927, όταν οι αδελφοί Βαλιάδη 
ίδρυσαν το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων στην Ελλάδα. Από τότε η 
οικογενειακή Επιχείρηση κρατά τα πρωτεία 
στην κατασκευή υψηλής ποιότητας προϊόντων, 
καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς, και διαρκώς 
επενδύει σε νέες τεχνολογίες και στο ανθρώπινο 
δυναμικό της. Προσφέρει με αυτόν τον τρόπο 
αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στο τομέα της.
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Κινητήρες για εφαρμογές σε περιοχές υψηλού κινδύνου 
(αντιεκρηκτικοί / αντιφλογικοί), σχεδιασμένοι και 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATEX.
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Κινητήρες
μέσης τάσης

προστασίας ΙΡ23
Σειρά AHV

Τριφασικοί
ηλεκτροκινητήρες
προστασίας ΙΡ55

Σειρά K

Κινητήρες
μέσης τάσης

δακτυλιοφόρου
δρομέα

Σειρά TMKHV-Δ



Σχεδιασμός και κατασκευή:
 @ Ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων χαμηλής και 

υψηλής τάσεως (βραχυκυκλωμένου δρομέως και 
δακτυλιοφόρων)

 @ Ηλεκτροκινητήρων χαμηλής και υψηλής τάσεως 
για τη ναυτιλία.

 @ Ηλεκτροκινητήρων συνεχούς ρεύματος
Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε διάφορους 
τύπους, και καλύπτουν μεγάλη κλίμακα ισχύος και 
τάσεως:
 @ Από 0,12kw έως 6ΜW
 @ Από 230 Volt έως 11KV
 @ Ειδικού σχεδιασμού για τροφοδοσία μέσω 

ρυθμιστού στροφών
 @ Ενεργειακής κλάσης ΙΕ1,ΙΕ2,ΙΕ3
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Με λίγα λόγια:
 @ Τρία εργοστάσια παραγωγής
 @ Το μεγαλύτερο απόθεμα τυποποιημένων 

ηλεκτροκινητήρων στα Βαλκάνια
 @ Έξι αντιπροσωπείες στα Βαλκάνια και σημεία 

διανομής σε περισσότερες από δεκαπέντε 
χώρες

 @ Ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα με 
πωλήσεις άνω του 60% να διοχετεύονται σε 
αγορές εκτός Ελλάδας
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Κινητήρες μέσης τάσης
προστασίας ΙΡ55, ψύξεως IC411

Σειρά KHV

Κινητήρες μέσης τάσης
προστασίας ΙΡ55, ψύξεως IC611

Σειρά TMKHV

Ηλεκτρολυτικοί εκκινητές
για δακτυλιοφόρους ηλεκτροκινητήρες

Σειρά KQR



 @ Το μόνο ελληνικό εργοστάσιο ηλεκτροκινητήρων που 
διαθέτει δοκιμαστήριο  (δυνατότητα δοκιμής τύπου 
μέχρι 500KW)

 @ Επισκευές ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσεως  με 
δυνατότητα αναπεριέλιξης κινητήρων έως 6MW

 @ Δυνατότητα κατασκευής ειδικών κινητήρων εκτός 
τυποποίησης

Κινητήρες
χαμηλής τάσης

δακτυλιοφόρου δρομέα
Σειρά ΚΔ

Κινητήρες
χαμηλής τάσης

δακτυλιοφόρου δρομέα
για βαρούλκα

Σειρά KZR

Ειδικοί
ηλεκτροκινητήρες

για τη ναυτιλία
Σειρά Κ

Τριφασικοί
ηλεκτροκινητήρες

αλουμινένιου
κελύφους
Σειρά ΑK



Καλύπτουμε τις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλίας, και 
παραδίδουμε τους ηλεκτροκινητήρες μας στα μεγαλύτερα 
λιμάνια της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
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ΑΘΗΝΑ:
Γρ. Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση
τηλ.: 210 28 17 217
email: valiadis@valiadis.gr

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ:
1, Aleea Meseriasilor, Bloc C93,
Etaj 2, Ap.16, Sector 6,
061647-Bucharest
τηλ.: +40214135902
email: romania@valiadis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου,
O.T. 48B, 15η Οδός, 570 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 796 646
email: thessaloniki@valiadis.gr

ΠΛΟΒΝΤΙΒ:
Ul. Kraiova 6.
4000
Bulgaria
Τηλ.: +35932630500
email: bulgaria@valiadis.gr

www.valiadis.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας, και δοκιμάστε το 
εργαλείο αναζήτησης ηλε-
κτροκινητήρων. Εύκολα 
και άμεσα μπορείτε να λά-
βετε στην οθόνη σας σχέ-
διο, τεχνικά χαρακτηριστι-
κά αλλά και την δοκιμή τύ-
που για όλους τους ηλε-
κτροκινητήρες.

ΒΑΛΙΑΔΗΣΒΑΛΙΑΔΗΣ
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Ισχύς (kW/hp):

Εμφάνιση Όλων                              v

Εμφάνιση Όλων                              v

Εμφάνιση Όλων                              v

Εμφάνιση Όλων                              v

Πόλοι/Ταχ. (Στροφ.):

Έδραση:

Οικογένεια:


