
Feta Multi-blocks
Block Moulds For Feta & White cheese

Καπούπια φέτας & λευκών τυριών



Καπούπια φέτας Feta Multi-blocks 
Τα καλούπια της SYNELCO χρησιμοποιούνται για 
παραγωγή υψηλής ποιότητας φέτας και λευκών 
τυριών και είναι κατάλληλα για δοχείο ή βαρέλι.
Στοιβαρή κατασκευή από φυσικό πολυπροπυλένιο 
με ειδική επεξεργασία για βιομηχανίες 
τυροκομικών προϊόντων. 

The Block moulds of SYNELCO are used for 
producing high quality feta cheese  and white 
cheeses and they are suitable for cheese 
maturation in tins or barrels. Durable construction 
made of natural polypropylene with special 
treatment for dairy industries.

Πλεονεκτήματα Advantages

Τεχνική & Εµπορική Εταιρία

Ειδικός σχεδιασμός για:

Aυτόνομη περιμετρική στράγγιση.

Μηδενική απώλεια πήγματος.

Τοποθέτηση σε στοίβες.

Εύκολη διαχείριση για χειροκίνητες ή και πλήρως 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής.

∆υνατότητα ενσωμάτωσης λογοτύπου.

Άριστη συναρμογή με υπερκείμενα και δίσκους 
διανομής τυροπήγματος.

Special design for:

Autonomous perimetrical drainage.

Zero curd loss.

Capability of moulds stacking.

Manageable for manual or fully automated produc-
tion processes.

Possible logo setting.

Excellent assembly with block-tops and curd distri-
bution disks.

Περιγραφή
Description

Κάτοψη καλουπιού δοχείου
Layout of block mould for tin

Κάτοψη καλουπιού βαρελιού
Layout of block mould for barrel

∆ιάταξη
Arrangement

∆ιαστάσεις καλουπιού  (L1xW1) mm 
Mould Dimensions

Ύψος  (H) mm
Mould Height

∆ιαστάσεις συστοιχίας  (LxW) mm
Block mould Dimensions

Καλούπι ∆οχείου
Block mould for tin

Καλούπι Βαρελιού
Block mould for barrel

Υπερκείμενο Βαρελιού
Block - top for barrel

∆ίσκος ∆ιανομής ∆οχείου 
Curd distribution disk for tin 

Υπερκείμενο ∆οχείου
Block - top for tin
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