
Ολοκληρωμένη επεξεργασία
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MP Home Cheese Pro 

Το MP home cheese pro (Μικρό 
οικογενειακό τυροκομείο) είναι 
ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι 
φιλικό προς τον χρήστη. Όλες οι 
λειτουργίες ελέγχονται από μια οθόνη 
αφής στη γλώσσα του χρήστη και 
οι επιλογές εμφανίζονται αυτόματα 
ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει 
υπάρξει πρόβλεψη για όλα τα στάδια 
τυροκόμησης. 

Όλα τα στάδια που ακολουθούνται 
στην τυροκόμηση είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμα ώστε αφενός να 
εξυπηρετούν το χρήστη και αφετέρου 
να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης  
όλων των δεδομένων της τυροκόμησης. 
Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται κάθε 
φορά εκ νέου προγραμματισμός.

Η διαδικασία τυροκόμησης ελέγχεται 
από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου 
στον οποίο καταγράφεται η διάρκεια 
του κάθε σταδίου επεξεργασίας ώστε 
να παρέχεται στον χρήστη πλήρης 
ενημέρωση κατά την ολοκλήρωσή της.

Το MP Home Cheese Pro της Milkplan είναι 
μια ολοκληρωμένη λύση τυροκόμησης 
με δυνατότητα επεξεργασίας γάλακτος  
μέχρι 500lt. Είναι αξιόπιστη και ευέλικτη 
πρόταση για μικρές κτηνοτροφικές 
μονάδες ή για οικογενειακού μεγέθους 
μικρά τυροκομεία. Έχει σχεδιαστεί 
με γνώμονα την εργονομία έτσι 
ώστε να καταλαμβάνει πολύ μικρό 
χώρο εγκατάστασης. Είναι υψηλών 
προδιαγραφών και διαθέτει σύγχρονους 
τεχνολογικά αυτοματισμούς.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η πρότυπη γραμμή τυροκόμησης για 
οικογενειακές μονάδες αποτελείται από:

Ανοξείδωτη αντλία γάλακτος χαμηλού 
αφρισμού (1.400rpm).

Ειδικό και ενισχυμένο φίλτρο γάλακτος για 
την απομάκρυνση ξένων στοιχείων.

Ανοξείδωτο κορυφολόγο/διαχωριστή 
κρέμας γάλακτος με δυνατότητα ρύθμισης 
της αποκορύφωσης και αυτόματη λειτουργία 
μέσω ηλεκτροδίων στάθμης, για συνεχόμενη 
ροή γάλακτος. Κατασκευή από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατάλληλο για τρόφιμα (AISI 304).

Βραστήρα-Παστεριωτή. 
MP Milk Pasteuriser χωρητικότητας 500 lt. 
• Μονωμένος κάδος, με περιμετρικό 

εναλλάκτη ψύξης-θέρμανσης για την 
επίτευξη της ταχύτερης διαδικασίας 
παστερίωσης και ηλεκτρονικό πίνακα 
ελέγχου για προγραμματισμένη λειτουργία.

• Με ενσωματωμένο σταθερό μοτέρ 
ανάδευσης χαμηλών στροφών. 

• Πλήρως ελεγχόμενες διαδικασίες 
θέρμανσης, ψύξης και ανάδευσης, μέσω 
παραμετροποιήσιμου λογισμικού.

Δεξαμενή πήξης/πήχτρα
• Υπερυψωμένη δεξαμενή, από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 (DIN 1.4301) κατάλληλο για 
τρόφιμα.

• Ορθογώνια διατομή για ομοιόμορφη πήξη 
του γάλακτος.

• Ενιαίος διανομέας για άμεσο και 
ομοιόμορφο γέμισμα των καλουπιών.

• Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο της 
θυρίδας για εύκολη διέλευση του 
πήγματος.

• Πλήρως  στεγανό και ασφαλές κλείσιμο 
θυρίδας.

• Ανοξείδωτα σκαλοπάτια που διευκολύνουν 
την πρόσβαση του τυροκόμου.

Τεζάκι - Ανατροπέας καλουπιών 2 σε 1
• Τροχήλατη δεξαμενή αποστράγγισης σε 

ενσωματωμένο αυτόματο μηχανισμό 
ανατροπής για προγραμματισμένη 
ανατροπή σε συγκεκριμένους χρόνους 
ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του 
τυριού κατά την αποστράγγιση. 

• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304 (DIN 1.4301) κατάλληλο για τρόφιμα.

• Πλήρως ελεγχόμενοι κύκλοι ανατροπής 
(Προσφέρει αυτόματη ανατροπή των 
καλουπιών, με αριθμό και χρόνο αναμονής 
μεταξύ περιστροφών που καθορίζονται από 
τον χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες του).

• Λειτουργία ειδοποίησης για αποφυγή 
παρέκκλισης.

• Αποσπώμενοι ανατροπείς για εύκολη και 
αποτελεσματική πλύση.

• Compact κατασκευή σχεδιασμένη ώστε να 
ενσωματώνεται κάτω από την δεξαμενή 
πήξης για επιπλέον εξοικονόμηση χώρου.

Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου
• Στεγανός και ανοξείδωτος πίνακας ελέγχου
• Εύκολος χειρισμός  μέσω οθόνης αφής 7 

ιντσών.
• Σύστημα προγραμματισμού θερμοκρασιών 

και χρόνων.
• Ενημέρωση με ηχητικές και οπτικές 

ειδοποιήσεις.
• Εύκολη προσαρμογή στις παραμέτρους που 

ορίζει η κάθε συνταγή του κάθε τυροκόμου.



Plus

Σύστημα αφρισμού easy clean για όξινο και 
αλκαλικό καθαρισμό που εξασφαλίζει την 
απολύμανση του δικτύου.



Λειτουργικά χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα τυροκομικής επεξεργασίας  
500 lt γάλακτος.

• Σύγχρονη τεχνολογία για εύκολο χειρισμό.
• Βελτιστοποίηση της ποιότητας του 

παραγόμενου προϊόντος.
• Διασφάλιση της συνταγής του κάθε 

τυροκόμου.
• Αυτοματοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας.
• Επίτευξη παστερίωσης στα βέλτιστα 

χρονικά διαστήματα.
• Εξοικονόμηση χώρου, ενέργειας και νερού, 

προαιρετικά με χρήση icebank.



3o χλμ. Επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού
572 00 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη

T/F 23940 20400
E sales@milkplan.com www.milkplan.com
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