OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Acorduri de productie a doua tipuri de masini agricole inovatoare

Rezumat:
O companie belgiana, dezvoltatoare de masini agricole inovative, cauta partener de productie pentru doua tipuri de
masini inovative: o masina modulara care poate procesa doua sau mai multe culturi pe an si, astfel, poate creste viteza
de lucru si eficienta si o masina automata care poate efectua activitatea mai multor vehicule similare prin organizarea
incarcarii si aplicarii substantelor de conditionare a solului folosind noi tehnologii cum sunt, spre exemplu, dronele.
Parteneriatul va include transferul de tehnologie si know-how pentru ambele tipuri de masini.
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Descriere:
Un dezvoltator belgian de masini agricole inovative cauta companii active in productia de masini si utilaj agricol.
compania a dezvoltat doua tipuri de masini si ar dori sa le produca - in totalitate sau partial - prin intermediul unor
acorduri de productie.
Aceasta companie ar dori sa gaseasca un partener cu specializare in domeniile electric, hidraulica, asamblari mecanice,
etc. Conditiile de colaborare vor fi stabilite in etapa de negociere.
Primul tip de masina avuta in vedere este una cu structura agricola modulara inovativa. Inovatia consta in faptul ca
aspectul modular al masinii permite cresterea timpului de amortizare a costurilor echipamentului. Intr-adevar, prin
comparatie cu masinile agricole clasice, aceasta masina poate fi folosita pentru:
- plantarea cartofilor pe intreaga perioada a anului;
- recoltarea sfeclei pe intreaga durata a anului.
In plus, din punct de vedere al eficientei, masina are un nivel de performanta mult mai bun decat al masinilor clasice.
Cel de-al doilea tip de masina este un model automat si multifunctional. Acest model optimizeaza incarcarea si
aplicarea substantelor de conditionare a solului cum ar fi, spre exemplu, gunoiul de grajd, varul sau compostul. In acest
caz, inovarea consta in in faptul ca masina efectueaza colectarea si aplicarea substantelor solide de conditionare a
solului. In plus, foloseste noi tehnologii cum ar fi dronele pentru a cartografia terenul inainte de imprastierea acestor
substante. Prin urmare, aceasta masina realizeaza singura munca a trei masini respectiv a 3 oameni operatori.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Activ in domeniul imbuntatirii tehnologiilor masinilor agricole inca din 1978, proprietarul companiei are experienta
extensiva in domeniul cercetarii si dezvoltarii.
In ceea ce priveste masinile, inovatiile sunt numeroase.
Masina mobila:
- este modulara deci poate procesa 2 sau mai multe culturi pe an;
- are o eficienta mai buna decat masinile clasice.
In ceea ce priveste masina automata:
- este echipata cu un motor cu putere cuprinsa intre 400 si 600 cai putere (CP);
- are doua axe de tractiune astfel incat puterea motorului poate fi distribuita pe un singur ax sau pe amandoua dupa
necesitati;
- are tractiune integrala pe toate cele 4 roti pentru a imbunatati manevrabilitatea masinii;
- este dotata cu un melc de umplere oscilant pentru usoara incarcare;
- include si un melc de alimentare pentru optimizarea umplerii containerului;
- este echipata si cu o usa tip ghilotina pentru omogenizarea amestecului de dispersare;
- imprastie cu o viteza de 15 km/h in timp ce masina se deplaseaza cu 40 km/h.
- poate fi ghidata prin GPS si este capabila sa citeasca o harta (cartografie) definita de o drona pentru a asigura o
acoperire completa a zonei vizate.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Exista disponibil un prototip pentru demonstratie. Masinile sunt gata pentru a fi introduse pe piata.

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
A fost depusa solicitarea de brevetare insa brevetul de inventie nu a fost inca emis. pentru melcul de alimentare al
masinii automate a fost folosit un brevet european.

3

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Institutie de cercetare-dezvoltare; cifra afaceri > 1M

Anul înființării:

2005

Implicat în cooperare transnațională: Da
Limbi vorbite:

engleza, franceza

Țara solicitantului:

Belgia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Tip: firma de productie/asamblare
Sector: industria producatoare de cazane si recipiente
Rol: Partenerul trebuie sa fie interesat de producerea de masini agricole inovative - sau subansamble ale acestora - cu
specializare in parti electrice, hidraulica, asamblare mecanica, etc.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
-

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de productie

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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