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Η KEMIM-GE είναι κατασκευαστική εταιρεία η 
οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών κυρίως σε 
ανοξείδωτες κατασκευές.
Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει 
και η εμπειρία της, την καθιστούν πρωτοπόρο στην 
κατασκευή ανοξείδωτων γραμμών και μηχανημάτων 
ειδικά για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Συνεργάζεται με κατασκευαστικές εταιρείες και εται-
ρείες μελετών, με εξειδίκευση στην αυτοματοποίηση 
των γραμμών παραγωγής φέτας και λευκών τυριών. 
Κατασκευάζει μηχανήματα, γραμμές παραγωγής και 
γραμμές στράγγισης για μικρά και μεγάλα τυροκομεία
Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της με το 
τμήμα service που διαθέτει, για άμεση αποκατάστα-
ση όποιου προβλήματος παρουσιαστεί στην διαδικα-
σία της παραγωγής τους αλλά και για πλήρη υποστή-
ριξη μετά την πώληση.  
Η KEMIM-GE κατασκευάζει για τα τυροκομεία τα 
παρακάτω μηχανήματα, τα οποία παραδίδει εγκα-
τεστημένα και με τον ανάλογο αυτοματισμό, ώ-
στε να αποτελέσουν μία πλήρως αυτόματη γραμ-
μή παραγωγής:
■ Τυρολέβητες με πασαρέλες και εξαρτήματα κοπής, 
ανάδευσης. 
■ Μεταφορικά συστήματα για το γέμισμα των κα-
λουπιών, τα οποία διαθέτουν λεκάνες συλλογής του 
τυρόγαλου.
■ Μεταφορείς για την αλλαγή της κατεύθυνσης των 
καλουπιών
■ Στοιβακτές και αποστοιβακτές καλουπιών, για 

στοίβες από 4 έως και 12 καλούπια κατά ύψος
■ Ανατροπείς εκτός γραμμής ημιαυτόματους και αυ-
τόματους 
■ Ανατροπείς κατάλληλους για την τοποθέτησή τους 
σε γραμμές παραγωγής
■ Μεταφορικά συστήματα για την μεταφορά της 
στοίβας καλουπιών
■ Μηχανισμοί pick and place για την αυτόματη εξα-
γωγή και την στοίβαξη των υπερκείμενων καλουπιών
■ Δονητές για την αποκόλληση και την εύκολη εξα-
γωγή του τυριού από το καλούπι
■ Καλούπια σε διατάξεις 2x5, 2x6
■ Τεζάκια και καρότσια μεταφοράς ντάνας καλου-
πιών
■ Πλυντήρια καλουπιών 
■ Πλυντήρια δοχείων
■ Γεμιστικά δοχείων με άλμη
■ Αυτόματο κλειστικό δοχείων
■ Κοπτικό – ανοιχτικό μεταλλικών δοχείων
■ Μεταφορείς για την μεταφορά και την ζύγιση δοχείων
■ Πλυντήρια σκληρών τυριών
■ Πλυντήρια για μυζήθρες
■ Ιδιοκατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες  
και τις απαιτήσεις του κάθε τυροκομείου
■ Μετατροπή χειροκίνητων κλειστικών  
δοχείων σε αυτόματα
■ Αυτόματους παλετοποιητές δοχείων
■ Ανοξείδωτα τυλικτικά για παλέτες με δοχεία 
■ Πίνακες αυτοματισμού με οθόνες ελέγχου και χει-
ρισμού, κατάλληλους για μηχανήματα, για γραμμές 
διακίνησης και γραμμές στράγγισης.

> Για μικρά και μεγάλα τυροκομεία η KEMIM-GE διαθέτει μία πλήρη γκάμα εξοπλισμού
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Λυςέις Για οΛη 
τη βιομηχανια 
τροφιμων
Η ΚεΜΙΜ-GE υποστηρίζει ενεργά 
πολλούς κλάδους της βιομηχανίας 
τροφίμων, με μηχανές ανοξείδωτες 
που λειτουργούν σε επιβαρυμένο 
περιβάλλον με υγρασία και χαμηλές 
θερμοκρασίες. ενδεικτικά η εταιρεία 
απευθύνεται σε βιομηχανίες που  
δραστηριοποιούνται σε:
■ Τυροκομικά προϊόντα
■ επεξεργασία γάλακτος
■ Αλλαντικά
■ Μη αλκοολούχα ποτά
■ Άλευρα
■ Αρτοσκευάσματα
■ Τυποποίηση γευμάτων και 
λοιπούς κλάδους γευμάτωνφάρμες, 
βυτία συλλογής γάλακτος, 
εργαστήρια κλπ.
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