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Μηχανήματα Σοκολάτας 

Επικαλυπτικές Μηχανές Σοκολάτας  Σειρά EX 

In.Con.Eq Hellas 

Οι  επικαλυπτικές  μηχανές σοκολάτας της σειράς EX είναι μοντέλα που καλύπτουν όλο το εύρος 
των  εργαστηρίων σοκολάτας και μεγάλες βιοτεχνίες. Μπορούν να λειτουργούν  είτε σαν απλός 
στρωτήρας για την  παραγωγή σε φόρμες, η με τον ανεξάρτητο ιμάντα επικάλυψης για την 
παραγωγή προϊόντων  επικαλυμένα με σοκολάτα.Το λιώσιμο γίνεται με τεχνολογία Μπαίν-μαρί και 
το στρώσιμο με ψυκτικό κύκλωμα. 
Οι μηχανές διαθέτουν: Οθόνη αφής, αυτόνομο τραπέζι επικάλυψης, αφαιρετός κοχλίας, σύστημα 
αέρα, δοσομετρικό μηχανισμό με ρύθμιση ποσότητας μέσω οθόνης, πεντάλ ελέγχου της ροής της 
σοκολάτας και θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης. 
  Oι μηχανές σοκολάτας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας.  

Μοντέλο CHOCOVISION EX-25-35-50:  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Πλάτος ταινίας: 24-31cm 
•  Χωρητικότητα κάδου: 25-35-60 lt 
•  Διαστάσεις: EX 25: 55x84x150cm – EX35: 55X84X150cm – EX50: 68X91X150cm 
•  Ισχύς:  EX25: 4,6Kw – EX35: 4,8Kw – EX50: 5,5Kw (Ο ιμάντας επικάλυψης είναι 0,8Kw) 
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Στρωτήρες Σοκολάτας 

Η σειρά στρωτήρων CTM είναι αυτόματοι στρωτήρες σοκολάτας σε νέα έκδοση με οθόνη αφής. Η 
χρήση τους είναι εύκολη με γρήγορη εκμάθηση. Μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή έτοιμη 
λιωμένη σοκολάτα η να την  συνδέσετε με τον ιμάντα επικάλυψης R24 για να περάσετε με 
σοκολάτα τα προϊόντα σας.Το λιώσιμο της σοκολάτας γίνεται με τεχνολογία Μπαίν-μαρί και το 
στρώσιμο με ψυκτικό κύκλωμα. 
 Η μηχανές διαθέτοϋν: Οθόνη αφής, θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης, αφαιρετό κοχλία, 
δοσομετρικό μηχανισμό με ρύθμιση ποσότητας μέσω της οθόνης, πεντάλ ελέγχου της ροής της 
σοκολάτας 
Oι μηχανές σοκολάτας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Χωρητικότητα κάδου: 25-35-55 lt 
•  Διαστάσεις: CTM25: 55x84x150cm – CTM 35: 55X84X150cm – CTM50: 68X91X150cm 
•  Ισχύς:  CTM25: 4,6Kw – CTM35: 4,8Kw – CTM50: 5,5Kw 

Μοντέλο CHOCOMATIC CTM-25-35-50  

Μηχανήματα Σοκολάτας 
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Ψυκτικά Τούνελ Σοκολάτας Σειρά CT-800 

Τα ψυκτικά τούνελ σοκολάτας CT800 είναι σχεδιασμένα για να ψύχουν προϊόντα σοκολάτας. 
Διαθέτουν παράθυρα φωτιζόμενα με LED  όπου τα προϊόντα φαίνονται καθώς ψύχονται.Ο ψυχρός 
αέρας διαχέεται στον θάλαμο από έναν διανεμητή που τοποθετείται σε όλο το μήκος του τούνελ. 
Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι: Ψηφιακό πάνελ ελέγχου λειτουργιών, ανοιγόμενα πλαϊνά, 
ταινία 24 η 31cm, παράθυρα με φωτισμό LED στο εσωτερικό, ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέσω inverter. 

  Τα ψυκτικά τούνελ σοκολάτας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας.  

Μοντέλο TUNNEL CT-800:  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Πλάτος ταινίας: 24-31cm 
•  Διαστάσεις: 670x50x115cm 
•  Ισχύς: 3,5 Kw 

Μηχανήματα Σοκολάτας 
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Τυλικτική Μηχανή για Σοκολατάκια και Είδη Ζαχαροπλαστικής 

Ιδανικές για τύλιγμα ειδών ζαχ/κής και σοκολατοποιίας σε διάφορα σχήματα όπως παστάκια, μον-
αμούρ, καριόκα κ.α (μακρόστενα, στρόγγυλα, τετράγωνα σχήματα ) και κεράσματα σοκολάτας 
(φόρμας) με σταθερό τύλιγμα και ευκολία στον χειρισμό (με 1 άτομο). 
  Άριστος μηχανισμός τροφοδοσίας και κοπής του χαρτιού που επιτρέπει μεγάλη γκάμα χαρτιών 
όπως σελοφάν, αλουμινίου, μεταλιζέ, γκοφρέ κ.α. 
  Καλούπια για προϊόντα διαφόρων σχεδίων και ειδών σύμφωνα με τα σχήματα που επιθυμούν οι 
πελάτες. Τέλειο τύλιγμα σε σχήμα φακέλου. 

  Oι τυλικτικές μηχανές σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. 

Μοντέλο WRAPPING MACHINE GR-45:  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Παραγωγiκότητα: 25 τεμ / λεπτό 
•  Διαστάσεις: 85Χ130Χ160cm 
•  Ισχύς:  2Kw 

Μηχανήματα Σοκολάτας 
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Μπαίν-Μαρί Σοκολάτας με Ανάδευση 

Το λιώσιμο της σοκολάτας είναι χρονοβόρο ; 
Εάν κυριολεκτικά λιώνετε τη σοκολάτα με το χέρι ή χρειάζεστε περισσότερη χωρητικότητα 
διαθέτουμε τη λύση για εσάς. Πρόκειται για μια πλήρη σειρά επιδαπέδιων και επιτραπέζιων μπέν 
μαρί με χωρητικότητα από 5 kg έως 300 kg προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
  Τα μπέν μαρί σοκολάτας με ανάδευση είναι κατάλληλα για εργαστήρια ζαχ/κής, σοκολατοποιίας 
και αρτοποιίας δίνοντας λύση στο πρόβλημα του λιωσίματος της σοκολάτας. Η χωρητικότητα των 
μηχανών είναι από 30 έως 300 kg. 

  Τα μπαίν-μαρί σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. 

Μοντέλο MELT  CT-30-60-80-120-250:  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Χωρητικότητα Κάδου: 30-60-80-120-250 lt 
•  Διαστάσεις: .. 
•  Ισχύς: 5 Kw 

Μηχανήματα Σοκολάτας 
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Μπαίν-Μαρί Σοκολάτας 1-3 Κάδων 

Το λιώσιμο της σοκολάτας είναι χρονοβόρο ; 
Εάν κυριολεκτικά λιώνετε τη σοκολάτα με το χέρι ή χρειάζεστε περισσότερη χωρητικότητα 
διαθέτουμε τη λύση για εσάς. Πρόκειται για μια πλήρη σειρά επιδαπέδιων και επιτραπέζιων μπέν 
μαρί με χωρητικότητα από 5 kg έως 300 kg προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
  Τα μπέν μαρί σοκολάτας 1, 2 & 3ων κάδων είναι κατάλληλα για εργαστήρια ζαχ/κής 
σοκολατοποιίας και αρτοποιίας δίνοντας λύση στο πρόβλημα του λιωσίματος της σοκολάτας. Η 
χωρητικότητα του κάθε κάδου είναι 40 kg. 

  Τα μπαίν-μαρί σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Χωρητικότητα Κάδου: 30-60-80-120-250 lt 
•  Διαστάσεις:  
•  Ισχύς:  Kw 

Μοντέλο  MELT  FM-1-2-3:  

Μηχανήματα Σοκολάτας 
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Επιτραπέζια Μπαίν-Μαρί Σοκολάτας (Πλήρης Σειρά) 

Το λιώσιμο της σοκολάτας είναι χρονοβόρο ; 
Εάν κυριολεκτικά λιώνετε τη σοκολάτα με το χέρι ή χρειάζεστε περισσότερη χωρητικότητα 
διαθέτουμε τη λύση για εσάς. Πρόκειται για μια πλήρη σειρά επιδαπέδιων και επιτραπέζιων μπέν 
μαρί με χωρητικότητα από 5 kg έως 300 kg προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
  Τα επιτραπέζια μπέν μαρί σοκολάτας είναι κατάλληλα για εργαστήρια ζαχ/κής σοκολατοποιίας και 
αρτοποιίας δίνοντας λύση στο πρόβλημα του λιωσίματος της σοκολάτας. Η χωρητικότητα του κάθε 
κάδου είναι από 5 έως 17 kg. 
  Ιδανικό για ποιοτικό λιώσιμο της σοκολάτας όλων των τύπων. Λειτουργεί και σαν εργαλείο 
σερβιρίσματος ώστε ο πελάτης να έχει ζεστή φρέσκια σοκολάτα στο προϊόν του. 

  Τα μπαίν-μαρί σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. 

Μοντέλο  MELT  Σειρά TM: 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
•  Χωρητικότητα Κάδου: 30-60-80-120-250 lt 
•  Διαστάσεις:  
•  Ισχύς:  Kw 
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