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DLBA Γαλακτοβιομηχανία 
Γιαούρτι και Ayran στο Κουρδιστάν! 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η εταιρία DLBA Company 

λειτουργεί στο Ιράκ, στην 

περιοχή του Κουρδιστάν.  Το 

2011 ιδρύσαν την θυγατρική 

γαλακτοβιομηχανία DLBA 

Dairy, με σκοπό την παραγωγή 

και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων στο Ιράκ.   

Το 2015, ανέθεσαν στην AS Automation System Hellas την κατασκευή 

γραμμών παραγωγής για τα προϊόντα γιαουρτιού και Ayran. 

Έργο “Turn-key” 

Προκατασκευασμένες μονάδες 

συναρμολογήθηκαν και μπήκαν σε 

λειτουργία για το έργο «με το 

κλειδί στο χέρι» του εργοστασίου 

Γιαουρτιού στο Erbil του 

Κουρδιστάν! 

Χρησιμοποιήσαμε την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας για την εξειδίκευση 

της μίξης, την παστερίωση και την δοσομέτρηση για Γιαούρτι και Ayran, 

επιτυγχάνοντας ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας 

αρχικά νερό και σκόνη γάλακτος.  

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Η κατασκευή γραμμών 

παραγωγής για γιαούρτι και 

Ayran στο Κουρδιστάν για 

αποδοτική και απρόσκοπτη 

λειτουργία 

 

ΛΥΣΗ 

Συνδυασμός εξατομικευμένων 

λύσεων με 

προκατασκευασμένες  “Plug & 

Play” μονάδες (Centrasip, 

Galaxias, Yogas, Thermas) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Άψογη συνεργασία και 

απρόσκοπτη λειτουργία από 

την πρώτη μέρα. 

 

 

 

http://dlbacompany.com/
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Οι εξειδικευμένες λύσεις Αυτοματισμού που υλοποιήσαμε είχαν ως αποτέλεσμα τον συνδυασμό υψηλής απόδοσης 

και τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας και ασφάλειας! 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Για τις εξειδικευμένες λύσεις που υλοποιήσαμε χρησιμοποιήσαμε υλικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και 

τιμής από τους κορυφαίους προμηθευτές όπως: 

 Alfa Laval,  Bardiani, Burkert, Festo, Siemens, Tassalini κ.λ.π. 

Οι προκατασκευασμένες μονάδες που εγκαταστήσαμε ανήκουν στην σειρά προκατασκευασμένων μονάδων της 

AS Automaton System Hellas με  μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση. 

CENTRASIP – Central Unit for Automatic Cleaning in Place                                     

Συμπυκνωμένη λύση για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις. Φέρει 

ενσωματωμένες τις δεξαμενές διαλυμάτων και είναι έτοιμη για τη θέση σε λειτουργία. 

 

GALAXIAS – Automatic Milk Pasteurization Unit                                                             

Αυτόματη λύση παστερίωσης γάλακτος για μικρές και μεσαίου μεγέθους 

εγκαταστάσεις. Φέρει ενσωματωμένο τον εξοπλισμό, και έτοιμες συνδέσεις για 

εξωτερικό εξοπλισμό και είναι έτοιμη για τη θέση σε λειτουργία. 

 

YOGAS HOLDER – Milk for Yogurt Longer Holder Unit                                           

Η λύση για εγκαταστάσεις παραγωγής γιαούρτης. Παρέχει μεγάλους χρόνους 

παραμονής για σωστή παραγωγή γιαούρτης.  

 

THERMAS –Automatic Compact Heating Unit                                                             

Η ιδανική λύση για θέρμανση γάλακτος σε σειρά ή σε ανακυκλοφορία. 
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“Άψογη συνεργασία και απρόσκοπτη λειτουργία από την πρώτη μέρα.” 

 

  

Οι “plug & play” μονάδες ενσωματώθηκαν άμεσα 

στο καινούργιο σύστημα παραγωγής και ήταν 

έτοιμες να παραδώσουν τελικό προϊόν από την 

πρώτη ημέρα λειτουργίας!   

 


