
 

 

 

 

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022 

Δελτίο Τύπου 

 

Νέα Εργαστηριακή μελέτη από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της SABO σε συνεργασία με το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της SABO, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκπόνησε νέα 

εργαστηριακή μελέτη στον κλάδο της βιομηχανίας τούβλων και κεραμιδιών, τα αποτελέσματα της οποίας 

δημοσιεύθηκαν στο διεθνές Journal of Composites Science.  

 

Η μελέτη υλοποιήθηκε σε πιλοτικό στάδιο στο εργαστήριο της SABO και περιλαμβάνει την προσομοίωση του 

σταδίου μορφοποίησης τούβλων, και συγκεκριμένα, της εξώθησης της νωπής μάζας σε πραγματικές συνθήκες 

εργοστασίου. 

 

Η ομάδα R&D της SABO επιδίδεται ενεργά σε εργαστηριακές αναλύσεις πρώτης ύλης και έχει επεκτείνει τις 

δραστηριότητες της σε εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως πλήρεις εργοστασιακοί έλεγχοι (audit) και μελέτες 

αναβάθμισης για εργοστάσια κεραμοποιίας. Περισσότερες από 250 μελέτες ανάλυσης πρώτης ύλης για 48 

χώρες διεθνώς πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τα έργα 

προς υλοποίηση, καθοδηγώντας τους πελάτες στην επιλογή των κατάλληλων πρωτογενών υλικών και 

προσδίδοντας αξία στην επένδυσή τους. 

 

Η SABO επενδύει διαρκώς στο τρίπτυχο έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία επιδιώκοντας στενή συνεργασία με την 

Πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω στοχευμένων κοινών δράσεων. 

 

 

#Sabo #sabosa  

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελεί 

έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της 

Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 350 

εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή 

έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου εγγυώνται 

λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service με άμεση τεχνική 

υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

 

 

https://el.sabo.gr/


 

 

 

 

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε Ιταλία, 

Ρουμανία & Βραζιλία.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  
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