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    SOLIDS PACKAGING

    LIQUIDS

Yialelis Industrial Applications was founded in 1987 and is 
established as a leading industrial solutions provider for 
machinery, equipment, production/packaging supplies and 
consulting services to the Greek pharmaceutical, chemical 
and cosmetics producing companies.

    END OF LINE PACKAGING

We have established cooperations with the world’s leading 
manufacturing companies, in order to provide to our 
customers, complete solutions for their production and 
packaging needs.

Our company is consisted of dedicated, professional experts 
with the constant aim to offer unique services and support to 
our market.

    COSMETICS / SEMI-SOLIDS

With passion, energy and expertise in technology and 
innovation, we provide effective solutions to the following 
sectors:

    SOLIDS PROCESSING

Our aim is to provide our customers with the latest in the 
production and packaging of pharmaceutical and cosmetic 
products.

Η εταιρεία μας αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα, έτσι ώστε 
να προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες 
μας.

Με πάθος, ενέργεια και τεχνογνωσία στην τεχνολογία και την 
καινοτομία, παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στους ακόλου-
θους τομείς: 

 

Η εταιρεία Γιαλελής Βιομηχανικές Εφαρμογές ιδρύθηκε το 1987 
και έχει εδραιωθεί ως ένας κορυφαίος προμηθευτής βιομηχα-
νικών λύσεων παραγωγής & συσκευασίας, καθώς και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Ελληνικές βιομηχανίες 
φαρμακευτικών, χημικών και καλλυντικών προϊόντων.

Έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευα-
στικούς οίκους, προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας 
ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες παραγωγής και συσκευ-
ασίας τους.

    ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ / ΗΜΙ-ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας ό,τι πιο 
σύγχρονο σήμερα στην παραγωγή και συσκευασία φαρμακευ-
τικών και καλλυντικών προϊόντων.

SEMI-SOLID FORMS
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΗΜΙ-ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ

LIQUID FORMS
ΠΡΟΪΟΝΤA ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

PROCESSING OF SOLID FORMS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

END OF LINE PACKAGING
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

PACKAGING OF SOLID FORMS
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

SOME OF OUR ESTEEMED CLIENTS

Pharmaceutical Laboratories S.A

UNI-PHARMA

ELPENDEMO
DEMO S.A.
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

AS SI
P H A R M A



Our partners are the world's best and most professional manufacturers of 
quality equipment for packaging of solid products - and a wide range of 
related fields.

Attention to high performance & effectiveness

With our unique expertise in the packing of solids, we provide valuable 
contributions to the optimization of your packaging process.

Λεπτομέρεια στην υψηλή απόδοση
και στην αποτελεσματικότητα 

Ανάλογως των χαρακτηριστικών του προϊόντος, οι γραμμές υψηλής 
απόδοσης μπορούν να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι δείκτες 
αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού (O.E.E.) να αυξηθούν στο μέγιστο. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 
ευέλικτο και κατά παραγγελία εξοπλισμό συσκευασίας, η εταιρεία μας 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που μπορούν να διαμορφωθούν 
μεμονωμένα ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Depending on product characteristics, the high-performance lines can be 
configured in such a way that the overall equipment effectiveness (O.E.E.) is 
increased to the maximum. In order to react to the increasing global demand 
for flexible and customer-specific packaging types, Yialelis Industrial 
Applications offers a wide range of solutions which can be configured 
individually depending on requirements. 

Οι συνεργάτες μας είναι οι καλύτεροι και πιο επαγγελματίες κατασκευαστές 
ποιοτικού εξοπλισμού συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων στέρεας 
μορφής.
Με οδηγό την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στη συσκευασία στερεών, 
παρέχουμε πολύτιμη συμβολή στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
συσκευασίας.

PACKAGING OF SOLID FORMS
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

We offer a broad portfolio for:
Blister packaging for tablets and capsules / 

PVC blister - ALU blister

Strip packaging for tablets

Strip packaging for effervescent tablets

Tube filling for effervescent tablets

Stick packaging for powder and granules

Sachet/pouch packaging for powder and granules

Blister inspection system

Vial filling with tablets and capsules (counting systems)

Vial filling with powder and granules

Asceptic vial filling with powder and granules

Wallet packaging for tablets and capsules
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Strip packaging

Tube packaging

Noack 623 Noack DPN 760Noack NBP 950

Siebler HM1

Blister packaging

C on no ti rs oi lV

POLYPHEM wt

 

Siebler STF 120
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Bottle powder filling

Tablet counting & Bottle filling

Packag ing

HB-14

Sachet filling

Macofar Micro Powder Dosing Line

Blister wallet

Foils & Films

Blister flowpack

PACKAGING OF SOLID FORMS

Pharmacount 240



Leading specialist for solid forms
All our established partners are specialists within their fields and have the experience, expertise 
and commercial standing to provide quality, cost-effective solutions.
We specialize in engineering technologies for solid pharmaceutical dosage forms and we are 
in a position to respond promptly and flexibly to changing market requirements. With more 
than 30 years experience, our expertise lies in the whole field of solid processing, with a large 
number of installations.

Εξειδίκευση στις λύσεις παραγωγής προϊόντων στέρεας 
μορφής
Όλοι οι συνεργάτες μας είναι ειδικοί στους τομείς τους και έχουν την εμπειρία, την 
τεχνογνωσία και την εμπορική ικανότητα να παρέχουν ποιοτικές, οικονομικές και 
αποδοτικές λύσεις.
Ειδικευόμαστε στην παροχή λύσεων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στέρεας 
μορφής και είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα και ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, η τεχνογνωσία μας 
έγκειται σε ολόκληρο τον τομέα της στερεάς παραγωγής, με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων.

PROCESSING OF SOLID FORMS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

We offer a broad portfolio for: 
Mixing

Granulating

Drying

Homogenizing

Pelletizing

Sieving

Handling

Tableting

Capsule filling &

closing

Check weighing 

Metal detection

Tablet dedusting

Tablet coating

Tablet &

capsule printing

Vision inspection

R+D, laboratory &

Scale up solutions
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Tablet coating Capsule filling

®VENTILUS
Laboratory Scale Series

Kilian
KTP 420X

Accela-Cota Pro

®VENTILUS
Production Scale Series

Kilian
KTP 590X

Mixing – Granulation – Drying 

Tableting

s e &h  Dc in eu sP

MORE THAN TOOLING

etD e l cta it oe nM

sp ua leC   P& r it ne tl inb gaT

ACKLEY



Cosmetics & Pharmaceuticals
Yialelis Industrial Applications represents the world's leaders in projecting and realizing 
industry solutions for the cosmetic, pharmaceutical & chemical sectors.

With our experience and our partners' machines, we are able to make your production achieve 
higher levels. 

Together with our global leading partners, we provide you with the ideal solutions for semi-
solid pharmaceutical applications - from creams and ointments to suppositories and soft 
gelatin capsules.
At our company, we cooperate closely with our partners so that together we can match our 
clients' challenges and constantly develop new innovative solutions and provide a full-service 
approach, supporting your business with the entire processing & packaging line.

Μαζί με τους παγκόσμια κορυφαίους συνεργάτες μας, σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις 
για ημι-στέρεες φαρμακευτικές εφαρμογές - από κρέμες και αλοιφές, σε υπόθετα και 
κάψουλες μαλακής ζελατίνης.
Στην εταιρεία μας, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες μας, ώστε μαζί να 
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας και να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες 
καινοτόμες λύσεις και να προσφέρουμε μια προσέγγιση πλήρους εξυπηρέτησης, υποστηρί-
ζοντας την επιχείρησή σας με ολόκληρη τη γραμμή επεξεργασίας & συσκευασίας.
Με την εμπειρία μας και τον εξοπλισμό των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να κάνουμε 
την παραγωγή σας να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα.

Η Γιαλελής Βιομηχανικές Εφαρμογές κατέχει ηγετικό ρόλο στην προβολή και υλοποίηση 
βιομηχανικών λύσεων για τον καλλυντικό, φαρμακευτικό και χημικό τομέα.

Καλλυντικά & Φαρμακευτικά Προϊόντα

SEMI-SOLID FORMS
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ
ΗΜΙ-ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ

We offer a broad portfolio for: 
Homogenizing & mixing

Plastic-laminated & aluminum

tube filling

Cosmetic liquid filling & capping

Jar-Mascara-Lipstick filling

Suppositories & ovules filling,

Unit dose

Soft gelatin capsules production &

packaging

Cream & Liquid filling

Optima1000Axomix 1500

Farmo Due

Homogenizing & Tube filling

Packag ing

Sachet & Stick filling

em ts ico sC
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Η εταιρεία μας δημιουργεί μια σταθερή σχέση μεταξύ 
των πελατών μας και ενός ευρέος φάσματος 
διακεκριμένων συνεργατών σε όλο τον κόσμο, οι 
οποίοι είναι μερικοί από τους καλύτερους και πιο 
επαγγελματίες κατασκευαστές ποιοτικού εξοπλισμού 
για την παραγωγή, τη πλήρωση και τη συσκευασία 
προϊόντων σε υγρή μορφή.

Παραγωγή και Συσκευασία

Processing & Packaging
Οur company establishes a firm connection between 
our customers and a wide range of distinguished 
partners across the world, who are some of the world's 
best and most professional manufacturers of quality 
equipment for manufacturing, filling, and packaging 
of products in liquid form.

LIQUID FORMS
ΠΡΟΪΟΝΤA ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

We offer a broad portfolio for: 
Purified water generator

WFI distillers

Clean & pure steam generator

Liquid formulation system

Vacuum steam sterilization

Super heated water sterilization

Washing / Blowing / Sterilizing

Liquid filling & capping

Sterile drop & Spray filling

Ampoule filling

Injection vials / syringes filling

Cartridges handling & filling

Particle inspection control

Cosmetic inspection control

Metal detection /

X-Ray detection

Check weighing

Leak testing

Freeze drying

Lyophilization

Blister & Tray packaging

Sachet & Stick packaging
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Steam Sterilizer

Overall solution for fluid processing and production system

Vial Compact Line for Washing, Sterilizing
& Drying, Filling & Stoppering, Capping

Vacuum Freeze
Dryer

Fully Automatic
Inspection Machine

Pharmaceutical Use
Water Systems

Liquid Formulation
Systems

Freeze Drying
Lyophilization Production

Cartridge Compact
Filling Lines

Inspection
Systems

Ampoule Compact
Filling Lines

Vial Compact
Liquid Lines

Sterilizing
Systems
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Liquid filling capping

Romaco Macofar LF200Romaco Macofar LVI

LIQUID FORMS

Rota vial Filling &
Closing Machine

Ampoule Filling &
Sealing Machine

KN260N

Liquid packing

ellib ngaL

Packag ing

Sachet & Stick filling

System 1System 1System 1

R TA



The flexible solutions from our partners are suited for the packing of 
pharmaceuticals, cosmetic and industrial products as well as for chemical 
products. 
It is our commitment to provide fast and flexible localized support tailored to suit 
our clients' needs. As a provider of integrated solutions, Yialelis Industrial 
Applications has the ability to listen closely to your needs and help you select the 
most suitable solution for your particular application. 

Reliability of our manufacturing process

Αξιοπιστία της παραγωγικής διαδικασίας
Οι ευέλικτες λύσεις των συνεργατών μας είναι κατάλληλες για τη συσκευασία 
φαρμακευτικών, καλλυντικών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και για 
χημικά προϊόντα.

Applying a 30+year experience in the packaging industry, Yialelis Industrial 
Applications offers primary, secondary and end of line packaging solutions.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε γρήγορη και ευέλικτη τοπική υποστήριξη 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών μας. Ως προμηθευτής 
ολοκληρωμένων λύσεων, η Yialelis Industrial Applications έχει τη δυνατότητα 
να μελετά τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καταλληλότερη 
λύση για την συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

END OF LINE PACKAGING
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

We offer a broad portfolio for: 
Cartoning

Display box cartoning

Pharmacode control

Serialization - Aggregation / Track & Trace

Production & OEE monitoring system

Labeling & inspection

Tamper evidence

Check weighing

Metal detectors, X-Ray detectors

Bundling / Stretch - Shrink bundling /

Film wrapping

Case forming / packing / sealing

Palletizing
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Cartoning

Romaco Promatic BIPAK & PAK100

Romaco Promatic PAK320 Series

Romaco Promatic P91 Series Romaco Promatic PC4000 Series

aP c ke is na gC

am cr oa dh eP

ew igk hc ie nh gC

S yg sn ti eu mlG

Global Versa GP-FlexGlobal Versa GP-Flex
CheckweigherCheckweigher

Global Versa GP-Flex
Checkweigher

 Argus wt Argus wt Argus wt

Micron SeriesMicron SeriesMicron Series

G L U I N G S O L U T I O N S



END OF LINE PACKAGING

P A C K I N G S Y S T E M S

Videojet DataFlex
Thermal Transfer Printer

Palletizing

PalTeq

Case packing

FilmTeq 3030

Bundling

CaseTeq 510

Coding, Marking & Labelling 

®

Automatic Labelling
Machine Energy

m610® oem
Thermal Inkjet Printer
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Corporate Database
Healthcare Logistics
Healthcare Digital
Group Network

&  Tk rac car eT

INDUSTRY 4.0INDUSTRY 4.0INDUSTRY 4.0

omc pp au nor yG

packaging systems



SOLUTIONS WE PROVIDE
PACKAGING    LIQUIDS PROCESSING    SOLIDS PROCESSING

81, Midias str.
Nea Ionia, 14233
Attica - Greece

T. (+30) 210 6548261
F. (+30) 210 6090148
info@yialelis.gr
www.yialelis.gr

 


