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تأسست شركة بيتريبياسي مايكل انجلو "Pietribiasi Michelangelo" في نهاية الستينات، في فترة 
النمو االقتصادي السريع وفي سوق استهدافي متخصص يميزه الطلب المتزايد جًدا. 

يعد اسم بيتريبياسي "Pietribiasi" اآلن في سوق منتجات الجبن واأللبان من بين أكثر األسماء شهرة 
واعتباًرا على المستوى الدولي، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمنظومات المتكاملة "اإلنجاز الكامل" وفي 

مختلف األقسام المتخصصة ومن بينها المشروبات المرطبة، العصائر، والمشروبات بصفة عامة. 
 Pietribiasi" فيما يتعلق بشكل أكثر مباشرًة بالمعروض من المنتجات فإن شركة بيتريبياسي مايكل انجلو
 )HTST – ESL – UHT( تهتم بالدراسة والتصميم وتوفير وتشغيل الماكينات والمنظومات الكاملة من أجل إنتاج الحليب واأللبان الغذائية "Michelangelo
القشدة - المنتجات المشتقة من تحميض الحليب )الزبادي في أشكاله المختلفة، والقشدة الرائبة، القشدة المتخثرة، والمختمرة، وغيرها(، الجبن الطازج وعلى 

المستويات المختلفة من النضج، والجبن المسامي )الموتزاريال، والكشكفال(؛ المنتجات المصنوعة من حليب األبقار والخراف. 
زيادة  في  التي ساهمت  المنتجات  بين  من  المرطبة  والمشروبات  والمشروبات،  المتنوعة،  والعصائر  كريم،  األيس  مزيج  الفاكهة،  العصائر  تجهيزات  تعد 

المجموعة اإلنتاجية للشركة. 
وتعد شركة بيتريبياسي مايكل انجلو مشهورة أيًضا بتجهيزاتها الخاصة بتحضير وبسترة مزيج مثلجات األيس كريم. 
كل تجهيز للبسترة يكون بسيط ومجهز بأجهزة نزع األكسجين، وأجهزة تجانس، وأجهزة فصل وإدارة آلية وغيرها. 

اكتسبت الشركة خبرة واسعة فيما يخص هذه المنتجات وهي قادرة على تلبية احتياجات إنتاج التجهيزات من المصنع الصغير إلى الكبير. فهي توفر معدات 
لشركات اإلنتاج الصغيرة كما توفر أيًضا القدرة على تصميم وتنفيذ تجهيزات صناعية كبيرة الحجم.

وباإلضافة إلى ذلك، تقوم بتصميم وإنشاء مبادالت حرارية مزودة بصفائح وهيكل أنبوبي الخاصة بالبسترة والمعالجات الحرارية )التدفئة و/أو التبريد( من 
مختلف أجهزة  السوائل الغذائية )الحليب؛ القشدة؛ مزيج األيس كريم؛ عصائر الفاكهة؛ خليط البيض؛ البيرة؛ النبيذ؛ وغيرهم(. تم تصميم هذه األنواع من 
التجهيزات بناًءا على الطلب لتلبية احتياجات المستهلك الخاصة. من المنتجات األخرى التي تشتهر بها الشركة: ماكينات التعتيق، ماكينات البسترة على مراحل 
للقشدة، ماكينات ِمْمَخَضة لتصنيع الزبد )متوفرة في سلسلة كبيرة من النماذج من 20 لتر إلى 3.000 لتر كسعة إجمالية(، ماكينات تشكيل شبه آلية إلعداد قطع 

."CIP" الزبد، ماكينات آلية لتشكيل/ تغليف/ غلق تغليف قطع الزبد، الماكينات تشكيل نصف آلية لقوالب الزبد، تجهيزات للتنظيف في المكان
تمثل الخبرة الطويلة والوثيقة في مجال التغذية، والتعاون الطويل األمد مع العديد من الشركات األوروبية، والمعرفة المتعمقة فيما يتعلق بالموضوعات الوظيفية 
والتقنية للمكونات المختلفة، وكفاءة العاملين الفنيين الذين يعملون بشركة Pietribiasi، باإلضافة إلى إدارة المالكين الفنية - التجارية الواعية والمرنة بعض 

."Pietribiasi Michelangelo Srl" من المحاور األساسية لشركة بيتريبياسي مايكل انجلو المحدودة

Via del Progresso, 12 - 36035 Marano Vicentino (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 62 10 88 - Fax +39 0445 6216 31
pietribiasi@pietribiasi.it - www.pietribiasi.it

Pietribiasi Michelangelo Srl

Pietribiasi Michelangelo Srl was established between 
the end 1960 and the beginning of the next decade.
From the beginning the family-run company specialized 
in the construction of equipment for the dairy industry 
and developed later into the field of soft drinks, juices 
and beverages in general. Today, the Pietribiasi name 
is among the more well-known in the dairy and 
beverages sector and the company is internationally 
acknowledged, particularly in the realization of “turn-
key” projects regarding process of liquid foods. 
Looking more closely at the company’s product 
ranges, the Pietribiasi division covers the research, 
project design and supply of complete systems for 
the process of milk (HTST – ESL – UHT), cream – 
fermented products from milk process (yoghurts in 

the various known versions, sour cream, Smetana, 
kefir, labneh, etc.), fresh soft cheeses, as well semi 
and hard cheeses, “pasta filata-pizza cheese” (such 
as mozzarella, caciocavallo, etc.) and other products 
processed from cow, sheep and goat milks.
Pietribiasi Michelangelo is also very well-known for its 
ice cream mix preparation and pasteurization plants.
In this field the company has wide experience and 
can cover all equipment needs from small to bigger 
plants for the production of pasteurized drinking milk, 
yoghurt, different kinds of cheese, butter, etc. 
Complete equipment means starting from milk 
receiving or recombination to final product including 
packaging. The same for juice processing, from juice 
preparation to filling.
Pietribiasi designs and produces plate and tubular heat 
exchanger for pasteurization and thermal treatment 
(cooling and/or heating) of different liquid foods (milk, 
cream, ice-cream mix, fruit juice, eggs mixture, beer, wine, 
and many others). Skid mounted pasteurizers can be 
completed with degassing unit, separator, homogenizer.
In the beverage field, the range includes pre-mix units, 
sugar dissolving systems, filters, mixing and storage 
tanks as well as of course the complete thermal 
treatment up to the filling.

These kinds of plants are “tailor-made” and designed 
according to customer’s specific demands.
The company is also renowned and appreciated for 
following products: Batch pasteurizers; discontinuous 
cream pasteurizers; butter churns (available in a wide 
range of models from 20 L to 3000 L total capacity); 
semi-automatic butter forming machines.
Its fifty-year experience in the food-stuff field, its long-
lasting cooperation with many European organizations 
and companies, the specialized knowledge in these 
processing fields, equipment and technologies, 
skilled level of staff operating in Pietribiasi, a flexible 
and friendly management and lead of company by 
ownership, are the powerful basis of the success of 
Michelangelo Pietribiasi company.
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