
Vibration Telescopic 
Machine – Mod. RV36/
TV to fill containers with 
cucumbers, carrots, 
tomatoes, etc.

ماكينات لمعايرة المنتجات األكثر صعوبة 
بأكبر قدر من الدقة من حيث الكمية وفي غياب العمالة المشغلة.

Machines for dosing more difficult products with the 
maximum precision of quantity and without manpower
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Telescopic filling machines 
for solid and liquid products

Vacuum filling machines

Container Washers – Sterilizers

Filling systems
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Rocme Srl

ROCME Srl was founded in 1998 by two young people 
with remarkable entrepreneurial spirit, spurred by 
the values of growing Italy and their own personal 
knowledge, enriched by previous experiences as 
researchers and builders at other manufacturing 
companies. All that combined made possible the 
manufacture of machines for the agro-food industry.
In 1999, ROCME started producing and marketing its 
machines, especially apricot stoners, fillers, dosers, 
etc. to fill solid and liquid products.

In 2010, a significant turn followed a period of 
inactivity and the shutdown of the company MECOM 
Srl, Pagani (Salerno). MECOM was a leader in the 
manufacture and sale of various models of filling 
machines in the global market of food preserves 
and it was present in many Countries, such as Italy, 
Europe, South America, Australia, Eastern Europe, 
etc. and its products ran in the most important 
companies such as Bonduelle France, Hungary and 
Russia; D’Aucy France, Princes Italia, Gruppo La 
Doria, Italia; Conserve Italia; Ancor Group Argentina; 
Group TAT, Turkey; Dawtona Group, Poland; Agro Plus 
Russia, Selvest, Estonia; Ayecue, Spain; El Cidagos, 
Spain, Doha, Morocco, etc.
ROCME acquired MECOM equipment, production 
units, designs and machine archive; moreover, Mr. 
Antonio Rossi, MECOM founder and only designer, 
also started operating at ROCME. This enables 
ROCME to highly extend its knowledge and create 
new types of machines that can solve the market’s 
increasingly demanding requirements. It follows that 
ROCME has been able to cements its relationship 
with regular customers and acquire new ones.

The quality of ROCME machines comes from the 
company’s extensive experience and know-how 
honed throughout the years, also thanks to a staff 
that has always aimed at improving the technical and 
qualitative performances of the machines, paying 
great care in design and accurately engineering 
every finest details of its equipment.
Every ROCME machine and spare part guarantee fast 
delivery all over the world.

الشركات  لدى  العاملين  للباحثين والمنفذين  الخاصة(  السابقة )والوسائل  الخبرات  الذي دعمته  الشخصي  المعرفي  المنتجة والموروث  إيطاليا  قيم  بدافع من 
المصنعة األخرى والذي جعل تنفيذ ماكينات للقطاع الغذائي الصناعي ممكًنا، أسس شابان يتمتعان بروح المبادرة والطموح شركة روكمي ذات المسئولية 

المحدودة ROCME Srl في عام 1998.
وفي عام 1999، بدأت شركة روكمي في إنتاج ماكينات نزع النوى من المشمش، وماكينات الملء، والتعبئة، والمعايرة...الخ سواء لتعبئة المنتجات الصلبة 

أو السائلة.
وشهد عام 2010 قفزة كبيرة في تاريخ الشركة بعد توقف إنتاج شركة ميكوم المحدودة MECOM srl، التي كانت تقع في باجاني )ساليرنو(، واختفائها من 
األسواق؛ حيث كانت شركة ميكوم تعد واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع موديالت مختلفة من ماكينات الملء وتسويقها على الصعيد العالمي في األسواق 
المتخصصة في ميدان األغذية المعبأة؛ هذا باإلضافة إلى كونها واحدة من الشركات التي كانت تتمتع بحضور قوي في العديد من البلدان مثل إيطاليا، وأوروبا، 
وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، وأوروبا الشرقية...الخ فقد وجدت هذه الشركة المجال مفتوًحا أمامها لتشغيل مجموعة منتجاتها لدى أكبر الشركات أمثال بوندويل
Bonduelle  فرنسا، والمجر، وروسيا؛ دو أوسي D'Aucy فرنسا، برينس Princes إيطاليا؛ جروبو ال دوريا Gruppo La Doria إيطاليا؛ كونسيرفي 
Conserve إيطاليا؛ جروبو أركور Gruppo Arcor األرجنتين؛ جروبو تات Gruppo TAT تركيا؛ جروبو داوتونا Gruppo Dawtona بولونيا؛ أجرو 

بالس Agro Plus روسيا؛ سلفست Selvest إستونيا؛ أيكو Aycue، اسبانيا، السيداجوس El Cidagos إسبانيا؛ الدوحة، المغرب...الخ. 
اشترت شركة روكمي أصول شركة ميكوم )ماكينات األدوات الُمساِعدة، والوحدات اإلنتاجية، والمشروعات؛ هذا باإلضافة إلى أرشيف لكافة الماكينات التي 
نُفذت على مدار السنوات السابقة( كما عملت على ضم العمالة التي عينها الشريك المؤسس لشركة ميكوم والمصمم الوحيد لكافة الماكينات التي نُفذت لمختلف 
أنواع المنتجات، السيد أنتونيو روسي Antonio Rossi. وقد سمح هذا األمر لشركة روكمي بأن تزيد من خبراتها ومعارفها زيادة ملحوظة في مجال تنفيذ 
أنواع جديدة من الماكينات المالئمة لحل مشكالت تعد من المشكالت العويصة بالنظر إلى متطلبات السوق. كما خول هذا األمر أيًضا الشركة، بمرور الزمن، 

بأن ترسخ عالقاتها مع عمالئها المعتادين وأن تكتسب عدًدا ضخًما من العمالء الجدد.
ويعود الفضل في الجودة الممتازة لماكينات روكمي إلى كم الخبرات والمعارف الضخمة التي اكتسبتها بمرور الزمن؛ تلك الخبرات والمعارف التي لقمتها 
العمالة الفنية التابعة للشركة بسعيها الحثيث نحو تحسين األداء الفني والنوعي لمنتجات الشركة؛ وبالتالي، أولت تلك العمالة اهتماًما خاًصا بتصميم كل ماكينة 
حيث مارس المصممون العاملون بالشركة عماًل يتسم بالدقة العالية فاهتموا بأدق تفاصيل الماكينات بواسطة ماكينات األدوات الُمساِعدة  التي تنتجها الشركة.
ويكفل األرشيف المفهرس لكل ماكينة وقطع الغيار المتوافرة في مخزن شركة روكمي تقديم خدمة سريعة فيما يخص إرسال كافة األجزاء الخاصة بشركة 

روكمي إلى السوق الدولية.


