Ontdek
Kiremko
Kwaliteit

Grenzen
verleggen
binnen
uw
specificaties

Ontdek de
Kiremko kwaliteit
Door continu te innoveren, zetten we keer
op keer de standaard in de markt. Elk
aardappelverwerkingsproces is voor ons
een kans om machines te ontwikkelen
en produceren, die efficiënter, water- &
energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker
zijn. Altijd met de kwaliteit van het
eindproduct scherp in het vizier.

Totaaloplossingen die u op voorsprong zetten
Frites (diepvries en vers), chips, vlokken, pellet snacks
en vele andere aardappelproducten vergen een
specifiek verwerkingsproces. Wij leveren betrouwbare
totaaloplossingen vanaf de invoer van aardappelen
tot aan de verpakkingslijnen voor eindproducten. Van
ontwerp en productie tot de installatie van complete
verwerkingslijnen, fabrieksupgrades, uitbreiding van
capaciteit en individuele machines. We verleggen
technologische grenzen met uw specifieke eisen als
uitgangspunt en garanderen betrouwbaarheid en
continuïteit. Zo halen wij het beste uit de aardappel én uw
productieproces.
Bij Kiremko dagen we onszelf elke dag uit om het
aardappelverwerkingsproces verder te verbeteren. Door
onze kennis te delen en aan te wenden voor een optimaal
eindresultaat delen we in het succes van onze klanten. ■
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Achter Kiremko staat een wereldwijd
netwerk van betrouwbare partners en
leveranciers. Dankzij de samenwerking

“

met Idaho Steel Products, Reyco Systems

Teamwork is bij ons
geen loze kreet. Maar de

”

sleutel tot succes.

en diverse andere strategische partners
beschikken we altijd over de laatste
technologie. We stimuleren fabrikanten
van machines en componenten ook
continu om samen te werken, zodat we

Kiremko team

Strategische partners

Projectmanagement

Het Kiremko team bestaat uit
specialisten die bekwaam zijn
in hun vakgebied en wereldwijd
opereren.

Kiremko werkt samen met
strategische partners om u
een totaaloplossing te bieden.

Onze projectmanagers
begeleiden uw project van begin
tot eind, ongeacht uw keuze
voor een standaardoplossing
of maatwerkproject.

Verwerkingslijnen

Kiremko netwerk

Betrouwbaar

Door onze kennis en ervaring
leveren wij efficiente verwerkingslijnen. De technologie
komt van onze Research &
Development afdeling.

Wij beschikken over een
wereldwijd netwerk van
plaatselijke vertegenwoordigers
met wie we samenwerken.

Het bieden van procesoplossingen die hun betrouwbaarheid hebben bewezen,
waarborgt de continuïteit van
uw productieproces.

›

›

›

totaaloplossingen kunnen bieden van
dezelfde kwaliteit – wat uw wensen en
specificaties ook zijn.
Naast de aanwezigheid in de Amerikaanse markt
hebben we de krachten gebundeld met
Tolsma-Grisnich en kantoren opgericht in China,
India en Rusland. ■

›

›

›

www.kiremko.com
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Schillen

Wassen

Ontstenen

Snijden
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5.1

Mechanisch sorteren

1

5.2

Optisch sorteren

Elk proces
is uniek
Proces automatisering
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Blancheren

Beter in aardappelverwerking
Aardappelverwerking omvat een
groot aantal processen. We bieden

Proces controle

oplossingen voor al deze processen
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en integreren ze in een complete

Additieven
toevoeging

innovatieve en betrouwbare
verwerkingslijn.

Smaakstoffen

“
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Drogen

K
 ennis van het proces
betekent continuïteit voor

Vormen
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Coaten

uw productieproces en
de juiste investering in

”

duurzame technologieën.

Transporteren
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www.kiremko.com
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Koelen en
vriezen
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Bakken

Ontvetten
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Vernieuwen en verbeteren zit in de
Kiremko genen. Dagelijks zoeken wij naar
nóg betere oplossingen. Naast opbrengst
en kwaliteit, richten wij ons daarbij ook

Innovatieve
processen

op efficiency en kostenreductie. Steeds
meer aandacht gaat uit naar duurzame
technologieën, zoals energie- en

Frites
Frites zijn er in alle soorten en
maten. Van vers, diepvries tot gecoat
eindproduct.

Gecoate frites
Coating wordt toegepast bij o.a. frites,
zoete aardappel en pastinaak om het
product krokanter te maken of om
smaak toe te voegen.

waterterugwinningsystemen.
Chips
Niets is onmogelijk, daarom blijven wij innoveren om
het optimale resultaat uit uw productieproces te halen.
Met onze kennis van het aardappelverwerkingsproces

Chips is een veelzijdig
aardappelproduct. Goede chips heeft
de juiste ‘kraak’, maat, kleur, smaak en
versheid.

zijn wij in staat om innovatieve productieprocessen te
ontwikkelen.

Aardappelvlokken

Zo produceren wij uw verwerkingslijn, met een

Aardappelvlokken zijn belangrijke
ingrediënten voor talloze toepassingen,
waaronder stapelbare chips en
geëxtrudeerde snacks.

hoogwaardig eindproduct als uitgangspunt, waarin elke
machine staat voor inventiviteit en betrouwbaarheid.
Wij blijven continue innoveren en ontwikkelen om u de
beste totaaloplossing te bieden. ■

Gevormde
aardappelproducten
Diverse vormen en afmetingen,
gemaakt van aardappelpuree of van
aardappelsnippers.

Pellet snacks

Ieder land en iedere klant is uniek.
Daarom stellen we per opdracht een
verwerkingslijn samen die minimaal
aan de eisen voldoet en regelmatig de
verwachtingen overtreft.

Het bakken van pellet snacks op basis
van aardappel, cassave of mais is een
nauwgezet proces.

Verse en voorgekookte
aardappelproducten
Diverse toepassingen, van
aardappelschijfjes tot gehalveerde of in
blokjes gesneden aardappelen.

Specialiteiten

www.kiremko.com
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Puree, rösti, Reibekuchen en Tater tots;
aardappelproducten die op een speciale
manier vervaardigd worden.
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Kennis delen,
succes
vermenigvuldigen

Onze knowhow staat
tot uw beschikking.

Wij helpen u bij het nemen van

Eigen productie, laboratorium

de juiste beslissingen door onze

en trainingsfaciliteit

kennis, specialistische informatie

In ons state-of-the-art productiefaciliteit in Nederland

en betrouwbare data met u te

(> 10.000 m2) beschikken we

delen. Of het nu gaat om een

over een eigen laboratorium.

nieuwe fabriek of een upgrade

Hier voeren we continu testen
uit en verzorgen we trainingen.

van uw bestaande verwerkingslijn,
de informatie die u nodig

Volledige installatie
Het Kiremko serviceteam

heeft gaat vaak verder dan de

reist de hele wereld over

specificaties van machines

om eigenhandig onze

of lijnen. Kiremko Project
Development is uw kennispartner.

verwerkingslijnen te installeren.
Daarbij staat de Kiremko
standaard ten aanzien van
kwaliteit, hygiëne en veiligheid

Onze knowhow over aardappeleigen-

altijd centraal. ■

schappen, rassen en verwerking, specifieke
locatiekenmerken wereldwijd en beoogde
eindproducten staat tot uw beschikking.
Daarnaast bieden we u graag inzicht in
rendementverhogende aspecten, zoals
technologie, energie, milieu en logistiek.
www.kiremko.com
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Bij Kiremko dagen we onszelf elke dag uit
om het aardappelverwerkingsproces verder

Creëer een
betere wereld
voor mens,
planeet en
aardappel ...

te verbeteren. Zo bouwen we niet alleen
aan nieuwe machines en verwerkingslijnen,
maar vooral aan het succes van onze
klanten.

Kiremko Fair Future,
bewust zaken doen met de
toekomst in gedachten.

Graag vertellen we u iets meer over de duurzame manier
waarop we dat doen, omdat wij geloven dat het de
enige manier is om als moderne onderneming vooruit te
komen. En omdat een bestendige toekomst van Kiremko
afhankelijk is van gemotiveerde medewerkers, een
gezonde planeet en de beste aardappelen die verwerkt
worden door klanten.
Bewuste keuzes maken we in het belang van onze
klanten en in ons eigen belang. Met onze oplossingen
voldoen zij aan de strenge milieunormeringen voor een
nieuwe fabriek of verwerkingslijn.
Samen met onze opdrachtgevers werken we stap voor
stap in de richting van een circulaire economie. We
blijven zoeken naar nieuwe manieren om afvalstromen
te verminderen en te hergebruiken. Datzelfde geldt voor
energie, water en emissies.
Bewust zaken doen voor een eerlijke toekomst. Dat is een
Fair Future voor Kiremko. ■

“

Samen met onze
opdrachtgevers werken
we stap voor stap in de
richting van een circulaire
economie.

”

www.kiremko.com
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Onze
kantoren

Hoofdkantoor

Verenigde Staten

Kiremko B.V.

Idaho Steel Products Co. Inc.

Waardsedijk Oost, 3417 XJ MONTFOORT

255E. Anderson Street

Postbus 5, 3417 ZG MONTFOORT

ID83401, Idaho Falls

Nederland

IDAHO, Verenigde Staten

Tel: +31 (0)348 - 47 94 00

Tel: +1 (0)208 522 1275

E-mail: kiremko@kiremko.com

E-mail: isp@idahosteel.com

Verenigd Koninkrijk

Reyco Systems Inc.

Kiremko (UK) Limited

1704 Industrial Way

Rectory Farm Cottage

ID83605, Caldwell

35A Rectory Lane, Breadsall

IDAHO, Verenigde Staten

DERBY DE21 5LL, Verenigd Koninkrijk

Tel: +1 (0)208 795 5700

Tel: +44 (0)1302 77 29 29

E-mail: info@reycosys.com

E-mail: sales.uk@kiremko.com
China
Kiremko (Beijing) Trading Co. Ltd.
(Business Support, Spare Parts, Projects)
Suite 1107, Jiamei Center,
Yards No. 16, Guangshun Nan Avenue,
Chao Yang District, 100102 BEIJING, China
Tel: +86 10 8476 3126
Mob: +86 1521 0314 527 / +86 1381 1846 597
E-mail: salessupport.china@kiremko.com
China Sales Office
Suite 810, Beijng Silver Tower, No.2
Dong San Huan Bei Lu
Chao Yang District 100027 BEIJING, China
Tel: +86 10 6410 6386
E-mail: atkf@atkf.com
India
Kiremko India Representative Office
B-80-FF, Lajpath Nagar, 1st
110024 NEW DELHI, India
Tel: +91 11 298 11882
Tel: +91 11 298 20345
E-mail: kiremkoindia@gmail.com
Russische Federatie
Kiremko/Tolsma Office
Raduzhniy, 32, Kolomna
140483, MOSKOU REGION
Russische Federatie
Tel: +7 499 347 8584
E-mail: safant@yandex.ru

www.kiremko.com
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Waardsedijk Oost 28, Postbus 5, 3417 ZG Montfoort, Nederland
+31 (0)348 47 94 00, kiremko@kiremko.com, www.kiremko.com
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Kiremko B.V. De gepubliceerde informatie voldoet aan de meest recente informatie op het tijdstip van publicatie en is onderhevig aan toekomstige aanpassingen. Kiremko behoudt
zich het recht voor om de constructie en uitvoering van haar producten op elk gewenst moment door te voeren zonder verplichting om aanpassingen te doen aan machines die daarvoor geleverd zijn.

