
Ανοξείδωτο μηχάνημα που συνδυάζει ζύμωση και κοπή 

κρέατος, ξεχωριστά ή ταυτόχρονα. Καλύπτει περιορισμένο 

χώρο παραγωγής, έχει χαμηλό ύψος τροφοδοσίας προϊόντος και 

δυνατότητα μεγάλης παραγωγικότητας. Μπορεί να 
οεπεξεργαστεί νωπό και κατεψυγμένο κρέας (έως -5  C) λόγω 

δυνατού μοτέρ και ενισχυμένης ανέμης ανάμειξης. Ο κοχλίας 

προώθησης και η ανέμη είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτα. 

την πρόσβαση για συντήρηση της μηχανής. Το χειριστήριο είναι 

πολύ εύκολο στον χειρισμό. Όλοκληρη η κατασκευή ακολουθεί 

τα πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής βάση κανονισμών CE.

Η μηχανή έχει αυτόματη αναστροφή! Όταν το μηχάνημα 

ζυμώνει, η ανέμη αλλάζει κατεύθυνση συνεχώς κάθε 20 sec και 

ο κοχλίας της κρεατομηχανής γυρίζει ανάποδα για 2 sec, κάθε 

20 sec. Όταν το μηχάνημα κόβει κρέας, ο κοχλίας περιστρέφεται 

στην ίδια κατέυθυνση με την ανέμη. Τότε όμως η ανέμη δεν 

αλλάζει κατεύθυνση αυτόματα. Το καπάκι του χώρου φόρτωσης 

παρέχει εικόνα του προϊόντος κατά την επεξεργασία και 

επιτρέπει έλεγχο κατά το ζύμωμα χωρίς παύση λειτουργίας. 

Μέσω των ειδικών ανοιγμάτων του μπορούμε να τροφοδοτούμε 

μπαχαρικά και συναφή πρόσθετα. Η ανέμη μπορεί να αφαιρεθεί 

για τον καθαρισμό. Τα υπόλοιπα καπάκια διευκολύνουν 

A unit that is both a mixer and grinder, with great application 

due to limited floor space requirement, low feeding height 
oand great productivity. Fresh and frozen meat (up to -5  C) 

can be easily processed with its strong motor and heavy duty 

mixing arm. Both feeding worm and mixing arm are 

completely stainless steel. When the machine mixes, it 

automatically forwards and reverses the mixing paddles for 

20sec and the feeder rotates anticlockwise for 2 sec every 

20sec. This provides a truly homogenous mix. When the 

machine minces, the feeder can not rotate anticlockwise 

only turns clockwise on the same time with the Mixing Arm. 

The lid allows clear view of the product & the ability to 

control the mixing without stopping the machine. A user can 

feed additives while the machine operates through the 

safety slots on top of the cover. Its mixing arm is removable 

for easy cleaning. The side and back covers of the machine 

make maintenance much easier. The control is user friendly 

and the entire machine is built according to all CE safety and 

health regulations.

MG 100 Mixer grinder
Ζυμωτήριο κρεατομηχανή 

Plate diameter

Bowl volume

Productivity

Main motor

Mixing arm motor

100 mm

90 lit

1000 kg/hr

5.5 Kw

0.75 Kw

Plate diameter

Κάδος χωρητικότητας

Παραγωγικότητα

Μοτέρ μαχαιριών

Μοτέρ ανέμης

Τechnical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά

Cutting system using a knife and a plate Ειδικό σύστημα κοπής χρήσης 1 μαχαιριού και 1 πλάκας
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Η κρεατομηχανή διαθέτει ανοξείδωτο κοχλία με δυνατότητα 

αναστροφής της κίνησης του και ανοξείδωτο στόμιο (μπούκα), 

ειδικά κατασκευασμένο σε τέτοια διάσταση ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να παίρνει πολλά κοπτικά. Τα μαχαίρια, οι πλάκες 

και ο προκόπτης μπορούν να συνδυαστούν για την δυνατότητα 

πολλών επιλογών κοπής. Κατόπιν παραγγελίας, το μηχάνημα 

παραδίδεται με ειδικό σύστημα μαχαιρίων για την αυτόματη 

απονεύρωση του κομμένου κρέατος. Η μηχανή είναι επιδαπέδια 

με 4 πόδια με αντικραδασμικά πέλματα. Ανταποκρίνεται σε 

όλους τους κανόνες ασφαλείας της Ε.Ε.

This model is designed with a stainless steel worm and 

worm barrel, especially made to enable the use of a wide 

variety of knives, plates and pre-cutter. There is also a 

short reverse gear for the worm. These combinations are 

producing different types of cuts to satisfy all user needs. 

The machine is based on four legs that can absorb 

vibrations. It is manufactured according to EU safety 

regulations and standards. 

ML Meat Grinder
Ημιαυτόματη Κρεατομηχανή

Motor

Worm Barrel Diameter

Productivity 

Μοτέρ

Διάμετρος Μπούκας

Παραγωγικότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

5.5 Kw

130 cm

800-1000 Kg/h

130 
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MG 

the grinder can have a built-in loader for 200 lit bins.

to run with 2 speeds for fast and better product process. 

The feeding system is completely stainless steel and gives 

the opportunity to the user of the machine to homogenize 

meat and fat. This ability is enforced by the machine’s 

characteristic option to use a variety of cutting elements. 

The machine complies with all European Union safety 

instructions. In order to cover bigger production needs 

Α completely stainless steel meat grinder suitable for both 

fresh and frozen meat. Strong model, with automatic 

feeding for continuous run. It is equipped with a funnel 

and premix arm that runs on the same time with the 

feeder and directs product to the knives. Has the ability 

Αυτόματη Μηχάνημα αλέσεως κρέατος, κατασκευασμένο εξ’ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει ανοξείδωτο κοχλία 

και ανοξείδωτο Στόμιο. Η διάμετρος του στομίου είναι 130 mm. 

Η μηχανή είναι αυτόματης προώθησης. Το ειδικό σύστημα 

προανάμειξης της περιλαμβάνει ανοξείδωτη ανέμη η οποία 

λειτουργεί πάνω από τον κοχλία μαχαιριών. Η προανάμειξη 

λειτουργεί και σαν αναδευτήρας προϊόντων αφού φέρει 

ξεχωριστό μοτέρ. Η δεύτερη επιλογή ταχύτητας στροφών της 

κρεατομηχανής ανταποκρίνεται στην επιθυμία του χειριστή για 

ομογενοποίηση λίπους και κρέατος καθώς και για την κοπή 

ευπαθών προϊόντων όπως κρέας πουλερικών, πάστες, κτλ. 

Είναι ιδανική για κρεοπωλεία και εργαστήρια Επεξεργασίας 

Κρέατος. Για να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες παραγωγής, 

η μηχανή μπορεί να έχει ενσωματωμένο αναβατόριο κάδου

200 λίτρων.

Automatic meat grinder with premix 
system and loader for 200 lit bins
Kρεατομηχανή αυτόματη με προανάμειξη
και αναβατόριο κάδου 200 λίτρων

Main motor

Premix motor 

Loader motor

Productivity  

 

Κυρίως Μοτέρ     

Μοτέρ Προανάμειξης  

Μοτέρ Αναβατόριου 

 Παραγωγικότητα

 

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

9,2 Kw

0,75 Kw

1,1 Kw

800-1000 Kg/h

premix130L
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MLK 
The machine is capable of mincing fresh and frozen meat 

o(up to-5  C), it is completely made of stainless steel, with 

corner feeding and has a hydraulic lifter “arm type” attached 

to it. The machine can pre-mix meat products due to a 

special mixing-arm placed within the machine’s working 

area and this selection can be activated by a control button 

on the machine’s control board. There are combinations for 

feeder and knives speeds that cover all demands for the 

machine’s user;. Better cut results are also achieved by the 

usage of knives combinations (precutter, knife, knife with 

holes etc). There is an embodied electric/electronic board. 

The “worm”, the “worm barrel” and the entire feeding system 

of the meat mincer are stainless steel materials. 

An inspection step allow the user to have a better view 

inside the bowl of the machine, once the step is opened the 

grinder stops. A safety rail can de added extra around the 

bowl of the machine, when pressed it forced the grinder to 

stop operation.

Αυτόματη μηχανή αλέσεως νωπού και κατεψυγμένου κρέατος 
ο(έως -5  C) κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα, με γωνιακή προώθηση και ενσωματωμένο υδραυλικό 

αναβατόριο. Η μηχανή αυτή έχει την δυνατότητα της προ-

ανάμειξης του κατασκευάσματος την παρουσία ειδικής ανέμης 

μέσα στην χοάνη της μηχανής και με την κατάλληλη επιλογή από 

το χειριστήριο της. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού ταχυτήτων 

κοπής και προώθησης καθώς και χρήσης ποικίλων κοπτικών για 

κάθε ανάγκη του χειριστή. Εύκολα προσβάσιμος 

ενσωματωμένος πίνακας λειτουργίας. Ο κοχλίας προώθησης, 

ο κοχλίας της κρεατομηχανής και η μπούκα της κρεατομηχανής 

είναι κατασκευασμένα από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα.

Όταν το σκαλοπάτι ανοίξει η μηχανή σταματά την λειτουργία της. 

Προαιρετικά μπορεί να μπει και κάγκελο ασφαλείας περιμετρικά 

της χοάνας, το οποίο διακόπτει την λειτουργία όταν πατηθεί.

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου στην χοάνα 

τροφοδοσίας της μηχανής, μέσω σκαλοπατιού επιτήρησης. 

Meat mincer corner feeding and premix system equipped with hydraulic loader

Κρεατομηχανή αυτόματη με γωνιακή προώθηση και προανάμειξη με 
ενσωματωμένο υδραυλικό αναβατόριο τροφοδοσίας

Productivity

Motor Power

Premix motor

Hydraulic motor

Motor capacity

Παραγωγικότητα 

Μοτέρ

Μοτέρ Προανάμειξης 

Μοτέρ Υδραυλικών

Χωρητικότητα χοάνης 

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

1500-2000 kg/hr

18,5 Κw

2,2 Κw

1,5 Kw

200 λίτρα

1500-2000 kg/hr

18,5 Κw

2,2 Κw

1,5 Kw

200 lit

premix130L
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MLK 
The machine is capable of mincing fresh and frozen meat 

o(up to-5  C), it is completely made of stainless steel, with 
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της χοάνας, το οποίο διακόπτει την λειτουργία όταν πατηθεί.

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου στην χοάνα 

τροφοδοσίας της μηχανής, μέσω σκαλοπατιού επιτήρησης. 

Meat mincer corner feeding and premix system equipped with hydraulic loader

Κρεατομηχανή αυτόματη με γωνιακή προώθηση και προανάμειξη με 
ενσωματωμένο υδραυλικό αναβατόριο τροφοδοσίας

Productivity

Motor Power
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Μοτέρ
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Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

1500-2000 kg/hr

18,5 Κw

2,2 Κw

1,5 Kw

200 λίτρα

1500-2000 kg/hr

18,5 Κw

2,2 Κw

1,5 Kw

200 lit

premix130L
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MLG 

 

This automatic grinder is equipped with corner feeding 

system, providing the ability to process fresh and frozen meat 
οup to -8  C and other food products as well. The grinder is fed 

with an attached loader using standard carts of 200 lit. bins. 

The entire machine is made of stainless steel, the cutting 

worm, feeding worm and the worm barrel are all stainless 

steel. The MLG-160L is operated by an electronic control panel 

and offers a choice of two speeds for the feeding worm and 2 

speeds for the cutting worm which in collaboration with knife 

variations can cover most delicate types of cuts. The grinder is 

equipped with an observation step for the user (when opened 

the machine stops) plus a safety rail around its feeding area 

(when pressed the machine stops).

Αυτόματη μηχανή αλέσεως νωπού και κατεψυγμένου 
οκρέατος (-8  C), κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με γωνιακή προώθηση και 

ενσωματωμένο υδραυλικό αναβατόριο. Ο κοχλίας 

προώθησης και ο κοχλίας των μαχαιριών είναι 

εξολοκλήρου ανοξείδωτοι καθώς επίσης και η μπούκα 

της κρεατομηχανής. Η κρεατομηχανή έχει μεγάλη 

απόδοση λόγω 2 ταχυτήτων κοπής και 2 ταχυτήτων 

προώθησης με όλους τους πιθανούς συνδυσμούς 

μεταξύ αυτών. Ο εξοπλισμός της εκτός των άλλων 

περιλαμβάνει και σκαλοπάτι επιτήρησης, που όταν 

ανοίξει η λειτουργία της διακόπτεται και κάγκελο 

προστασίας περιμετρικά του χώρου τροφοδοσίας, 

που όταν πατηθεί η μηχανή δεν δουλεύει. 

Meat mincer with corner feeding system equipped with loader
Αυτόματη γωνιακή κρεατομηχανή με αναβατόριο τροφοδοσίας

Productivity

Motor Power

Hopper Capacity

Παραγωγικότητα    

Μοτέρ 

Χωρητικότητα Χοάνης  

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

160L

2500kg/hr

40 Kw

300 lt of product

48



MLG 
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