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Τυλικτική για Σοκολάτακια & Είδη Ζαχαροπλαστικής Μοντέλο GR 45

Chocolate Foil Wrapping Machine Model GR 45

Η τυλικτική μηχανή GR45 είναι μια αξιόπιστη υψηλής τεχνολογίας μηχανή
τυλίξης με έλεγχο όλων των λειτουργιών της μέσω έγχρωμης οθόνης αφής
και είναι το ιδανικό συμπλήρωμα στην γραμμή παραγωγής μετά την
επικαλυπτική μηχανή και το ψυκτικό τούνελ, δημιουργώντας μια
ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής για όλο το φάσμα των προϊόντων
σοκολάτας.

Μπορεί να τυλίγει σοκολατάκια φόρμας, κεράσματα σοκολάτας με γέμιση,
και προίόντα ζαχαροπλαστικής όπως παστάκια, μόν αμούρ, καριόκα,
κεράσματα κ.α.

Τυλίγει με όλα τα χαρτιά τύλιξης όπως αλουμινίο, μεταλιζέ, γκοφρέ,
σελοφάν, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο θερμοκολητικό σύστημα με
ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Τα καλούπια προσαρμόζονται στις διαστάσεις των προϊόντων του πελάτη,
ενώ η μετάβαση από το ένα προϊόν στο άλλο διαρκεί μόνο μερικά λεπτά.

Μπορεί να τυλίξει προϊόντα σε διάφορα σχήματα όπως μακρόστενο,
τετράγωνο και στρογγυλό.

Το τύλιγμα στα μακρόστενα προϊόντα είναι τύπου φάκελος.

Είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας υλικά όπως
ανοξείδωτο, ανοδειωμένο αλουμίνιο και τεφλόν.



Τυλικτική για Σοκολάτακια & Είδη Ζαχαροπλαστικής Μοντέλο GR 45

Chocolate Foil Wrapping Machine Model GR 45

The folding type overwrapping machine GR 45 is a reliable overwrapping
machine of high technology with function control through a colored touch
screen and it is the ideal addition to the production line after the enrobing
machine and the cooling tunnel, creating a complete production line for the
whole range of the chocolate products.

It can wrap mould chocolate candies, chocolate treats with filling and
confectionery products like little cream cakes, mon amours, cariocas, treats,
etc.

It can wrap with all the wrapping papers like aluminum, metallic,
corrugated, cellophane, as it has got an integrated thermoadhesive system
with heat adjustment.

The moulds can be adjusted to the dimensions of the customer’s products
and the transition from the one product to the other only takes a few
minutes.

The machine can wrap products in different shapes like rectangular, square
and round.

The wrapping in the rectangular products is envelope type.

It is fully made of high quality materials like stainless, anodized aluminum
and Teflon.



TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
TECHNICAL SPECIFICATION

•Ιδανική για τύλιγμα σε σοκολάτακια, κεράσματα φόρμας παστάκια, μόν-αμούρ, (μπάλες) 
καριόκα κ.α.

•Ideal for wrapping chocolate candies, mould treats, little cream cakes, mon amours, carioca (balls), 
etc.

•Τυλίγει με όλα τα χαρτιά τύλιξης όπως αλουμίνιο, μεταλιζέ, γκοφρέ, και σελοφάν.

• It can wrap with all wrapping papers like aluminum, metallic, corrugated and cellophane.

GR 45

Productivity/Minute:

Installed power (kw):

Power supply:

Dimensions:

• Μπορεί να τυλίγει προϊόντα σε διάφορα σχήματα όπως μακρόστενο, τετράγωνο και 
στρογγυλό.

• It can wrap products in different shapes like rectangular, square and round.
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