Відкрийте
для себе
якість
Kiremko

Розширюючи
кордони
в межах Ваших
бажань

Відкрийте для
себе якість Kiremko
Постійні інновації дозволяють нам щоразу
встановлювати стандарт на ринку. З цією
метою, ми уважно вивчаємо кожен процес
переробки картоплі,що дає нам можливість
здійснювати розробку та виробництво
машин, які будуть ефективними,
економними в використанні води та
енергії, але дешевими в обслуговуванні і
без втрати якості кінцевого продукту. Саме
про це йдеться якщо ми говоримо про
якість Кіrеmко.

Комплексні рішення, які приведуть вас вперед
Картопля фрі, як заморожена, так і свіжа, картопляні
чіпси, пластівці, снеки і багато інших продуктів
вимагають спеціального процесу обробки.
Ми пропонуємо надійні комплексні рішення –
починаючи від подачі картоплі до пакувальних ліній і
до отримання кінцевої продукції. Від проектування та
виробництва до встановлення повних технологічних
ліній, осучаснень застарілих рішень, розширення
потужностей та окремих машин. Ми відкриваємо
технологічні кордони для ваших конкретних вимог
і гарантуємо надійність і безперервність. Таким
чином, ми отримуємо найкраще з картоплі та вашого
виробничого процесу.
В Кiremko ми кожен день ставимо собі за мету
поліпшити переробку картоплі. Удосконалюючи наш
власний процес і знаючи як це зробити, ми можемо
бути впевненими в успіху наших клієнтів. ■
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Об’єднане Королівство
Kiremko

Глобальна
міць Кіrеmkо

Росія
Kiremko/Tolsma
Китай
Kiremko/Tolsma
Customer support office

Північна Америка
Idaho Steel Products
Нідерланди
Kiremko

Індія
Kiremko/Tolsma

Північна Америка
Reyco Systems

Китай
Kiremko/Tolsma
Customer sales office

Kiremko - це всесвітня мережа надійних
партнерів та постачальників. Завдяки
співпраці з Idaho Steel Products, Reyco

“

Systems та іншими стратегічними

Робота в команді це
не тільки вислів для нас,

”

але і ключ до успіху.

партнерами ми завжди володіємо
найсучаснішими технологіями. Ми також
постійно стимулюємо виробників машин
і комплектуючих до співпраці, щоб ми

Команда Kiremko

Стратегічні партнери

Команда Kiremko складається з
фахівців, які є кваліфікованими
в своїй галузі та працюють по
всьому світі.

›

Управління проектами

Kiremko співпрацює зі
стратегічними партнерами,
щоб запропонувати вам
комплексне повне рішення.

Наші керівники проектів
ведуть ваш проект від початку
до кінця, відповідно до вашого
вибору щодо стандартного
рішення або індивідуального
проекту.

Лінія переробки

Мережа Kiremko

Надійність

Завдяки нашим знанням і
досвіду ми можемо постачати
ефективні виробничі лінії.
Технологія надходить від
нашого Відділу Досліджень і
Розробок.

Ми співпрацюємо з
широкою мережею наших
представників по всьому
світу.

Забезпечення технологічних
рішень, що довели свою
надійність, гарантує
безперервність вашого
виробничого процесу.

›

могли запропонувати комплексні рішення
відповідної якості до ваших побажань

›

і вимог.
На доповненння нашої присутності на американському
ринку, ми об’єднали свої сили з Tolsma-Grisnich і
створили представництва в Китаї, Індії, Росії та Україні. ■

›

›

›

www.kiremko.com
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Чистка

Мийка

Очищення від каміння

3

Нарізка

4

2

5.1

Механічне сортування

1

5.2

Оптичне сортування

Кожен процес
є унікальним
Автоматизація процесу
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Бланшування

Краще в переробці картоплі
Переробка картоплі передбачає велику
кількість процесів. Ми пропонуємо
рішення для всіх цих процесів та

Керування процесом

інтегруємо їх у повну інноваційну та

16
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надійну технологічну лінію.

Ароматизування

“
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Додавання
добавок

Сушіння

З нання процесу означає
безперервність для вашого
виробничого процесу

Формування

14
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Покриття

та правильні інвестиції у
стабільні Tехнології.

”

Доробка
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www.kiremko.com
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Охолодження та
заморожування

11

Смаження

Знежирення

7

Інновації та вдосконалення знаходяться

Картопля фрі

в генах Kiremko. Щодня ми шукаємо ще

варіантах нарізки. Від свіжого, замороженого

кращі рішення. На додаток до виходу

Картопля фрі доступна у всіх формах і
продукту до продукту з відповідним
покриттям.

максимальної кількості та якості, ми також

Інноваційні
процеси

зосереджені на ефективності та зниженні
витрат. Більше уваги приділяється
природозберігаючим технологіям, таким
як системи регенерації води та енергіі.

Картопля з покриттям
Покриття використовується, серед іншого,
при виробництві картоплі фрі із картоплі,
батату та пастернаку для того, щоб зробити
продукт хрустким або додати аромат.

Картопляні чіпси
Не існує нічого неможливого, тому ми продовжуємо
інновації, щоб отримати найкращий результат від
вашого виробничого процесу. З нашими знаннями про

Картопляні чіпси є універсальним
картопляним продуктом. Хороші картопляні
чіпси мають правильно «ламатися», а також
мати відповідний розмір, колір, смак і свіжість.

картопляний процес, ми можемо розвивати інноваційні
процеси виробництва. Таким чином ми виробляємо
вашу технологічну лінію, з високоякісним кінцевим
продуктом, як відправну точку, в якій кожна машина є

Картопляні пластівці
Картопляні пластівці є важливими
інгредієнтами для різноманітного
застосування, включаючи формовані чіпси та

надійною та інноваційною.

екструдовані снеки.

Ми продовжуємо вкладати в інновації та розвиток, щоб
запропонувати вам найкраще повне рішення. ■

Формовані картопляні
продукти
Різноманітні форми та розміри, виготовлені
з картопляного пюре або картопляних
пластівців.

Легкі закуски, снеки
Смаження легких закусок (снеків) на основі

«

картоплі, маніоки або кукурудзи є доволі

Кожна країна і кожен клієнт є
унікальними. Тому для кожного
проекту ми розробляємо технологічну
лінію, яка, принаймні, відповідає
мінімальним вимогам і регулярно

»

точним процесом.

Свіжозрізані та попередньо
приготовані продукти з
картоплі
Різноманітні застосування, від скибочок
картоплі до картоплин розрізаних надвоє або
кубиками.

перевищує очікування.

Особливі продукти
Пюре, деруни, оладки; картопляні продукти,

www.kiremko.com
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які виробляються особливим способом.
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Обмін
знаннямипомноження
успіху

Ми допомагаємо вам у прийнятті

Наші знання в
вашому розпорядженні

Власні виробництво,

правильних рішень, обмінюючись

лабораторія та навчальна

своїми знаннями, експертною

зона

інформацією та достовірними

У нашому найсучаснішому
виробничому об’єкті в

даними. Незалежно від того, чи

Нідерландах (> 10 000 м2)

стосується це нової фабрики чи

у нас є власна лабораторія.

оновлення існуючої лінії Kiremko,
наша інформація часто є більш
широкою ніж просто опис машини

Тепер ми маємо можливість
постійно презентувати тести та
проводити навчання.
Повний монтаж

або лінії. Kiremko може стати вашим

Команда інженерів Kiremko

освідченим партнером в Розробці

подорожує по всьому

Проектів.
Наші знання щодо особливостей
картоплі, сортів і переробки, особливих
регіональних умов та кінцевого продукту

світу, щоб самостійно
встановлювати технологічні
лінії. Стандарт Kiremko з точки
зору якості, гігієни та безпеки
завжди є центром уваги. ■

завжди є у вашому розпорядженні. Окрім
того, ми раді надати вам детальні аспекти
підвищення продуктивності, такі як
технології, споживання енергії, навколишнє
середовище та логістика.
www.kiremko.com
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Кiremko кожен день ставить за мету
подальше вдосконалення переробки

Створіть
кращий світ
для людей,
планети і
картоплі ...

картоплі. Це означає, що ми не тільки
працюємо над виробнтцтвом нових
машин і виробничих ліній, а також
прагнемо успіху для наших клієнтів.

Майбутнє Kiremko:
свідоме ведення бізнесу з з
орієнтиром на майбутнє

І ми хотіли б повідомити вам, що ми є стійкими у цьому
прагненні, тому що ми вважаємо це є єдиним шляхом
до прогресу для сучасної компанії як наша.
Мотивовані працівники, здорова планета і найкраща
картопля, яку переробляють наші клієнти – це стабільне
майбутнє Kiremko.
Ми робимо свідомий вибір заради наших власних
інтересів та інтересів наших клієнтів.
Наші рішення відповідають суворим екологічним
стандартам для нових заводів і виробничих ліній.
Разом з нашими клієнтами ми працюємо над
оптимізацією виробництва, в один крок з часом. Доки
ми будемо це робити, доти ми будемо продовжувати
шукати нові шляхи зменшення та рециркуляції відходів,
споживання енергії та води.
Свідоме ведення бізнесу для створення кращого світу це Чесне Майбутнє для Кiremko. ■

“

Разом з нашими
клієнтами ми працюємо
над оптимізацією
вN робництва.

”

www.kiremko.com
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Наші офіси

Головний офіс

Індія

Kiremko B.V.

Представництво Kiremko в Індії

Waardsedijk Oost, 3417 XJ Montfoort

B-80-FF, Lajpath Nagar, 1st

P.O. Box 5, 3417 ZG Montfoort

110024 New Delhi

The Netherlands

India

Нідерланди

Індія

Teл: +31 (0)348 – 47 94 00

Teл: +91 11 298 11882

Електронна адреса: kiremko@kiremko.com

Teл: +91 11 298 20345
Електронна адреса:

Великобританія

office-india@kiremko.com

Kiremko (UK) Limited
Rectory Farm Cottage

Російська Федерація

35А Rectory Lane, Breadsall

Kiremko / Tolsma Офіс

DERBY

Радужний, 32, Коломна

DE21 5LL

140483, Московська обл.

United Kingdom

Російська Федерація

Великобританія

Teл: +7 499 347 8584

Тел: +44 (0) 1302 77 29 29

Електронна адреса:

Електронна адреса:

office-russia@kiremko.com

office-uk@kiremko.com
Сполучені Штати Америки
Китай

Idaho Steel Products Co. Inc.

Kiremko (Beijing)) Trading Co. Ltd

255E. Anderson Street

(Підтримка бізнесу, проекти,запасні частини)

ID83401 , Idaho Falls

Suite 1107, Jiamei Center, Yards No. 16, Guangs-

IDAHO, USA

hun Nan Avenue,

Сполучені Штати Америки

Chao Yang District

Teл: +1 (0)208 522 1275

100102 Beijing

Електронна адреса: isp@idahosteel.com

China
Китай

Reyco Systems Inc.

Тел: +86 10 8476 3126

1704 Industrial Way

Моб: +86 1521 0314 527 / +86 1381 1846 597

ID83605, Caldwell

Електронна адреса:

IDAHO, USA

office-china@kiremko.com

Сполучені Штати Америки
Teл: +1 (0)208 795 5700

Торговий офіс в Китаї
Suite 810, Beijng Silver Tower, No.2 Dong San
Huan Bei Lu
Chao Yang District
100027 Beijing
China
Китай
Teл: +86 10 6410 6386
Електронна адреса: atkf@atkf.com

www.kiremko.com
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Електронна адреса: info@reycosys.com

Очищення від каміння

Мийка
Чистка

Нарізка
Бланшування
Приготування

Сушіння

Формування

Смаження

Охолодження
Заморожування

Пастеризація

Сортування

Пакування

Доробка

Waardsedijk Oost 28, P.O. Box 5, 3417 ZG Montfoort, The Netherlands, Нидерланды,
T: +31 (0)348 47 94 00,
E: kiremko@kiremko.com,
www.kiremko.com

