CERERE DE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Tehnologie pentru procesare brânză moale de vaca

Rezumat:
Fabrica de lactate din Letonia este interesata de tehnologie pentru portionare in mici cantitati egale a masei de branza
de vaci prelucrata ulterior cu diferite condimente. Compania este interesata de un acord comercial cu asistenta
tehnica.

Data creării:
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Ultima actualizare:
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Data expirării:

29-Jun-2015

Număr de referință:

TRLV20150619001

Descriere:
Pentru evitarea productiei manuale și sporirea capacității de producție, o fabrica de lapte este interesata de o
tehnologie pentru portionarea masei de branza de vaci in cantitati mici (bile), cu mentinerea formei rotunde a
acestora. Datorită structurii moale a masei de branza de vaci, procesul ar trebui să fie usor și / sau rapid evitând lipirea
acesteia de echipamente. Tehnologia și / sau echipamentului ar trebui să ofere următoarele funcții: modelarea bilelor
de branza de vaci, prelucrarea acestora cu diverse condimente și umplerea borcanelor de diverse capacitati. Pot fi luate
in calcul si diverse alte tehnologii (vacuum, azot). Tehnologia și / sau echipamentului oferit ar trebui să fie deja pe piață
și disponibil pentru demonstrație.
Compania este interesata de un acord comercial cu asistenta tehnica.

Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Diametrul actual al unei bile de branza de vaca este de aprox. 2,5 cm iar tehnologia solicitata ar trebui să fie aplicabila
pentru diverse dimensiuni (începând de la 1,5 cm diametru).
Datorită structurii moale a masei de brânză de vaci (conținutul uscat este între 50% și 60%), echipamentul trebuie să
aiba caracteristica non-aderenta (nelipicios).
Tehnologia (și linia de producție) ar trebui să includă, de preferință, opțiuni de ambalare (umplere bilute de branza de
vaci în borcane);

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Existent pe piata.

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Know-how secret.

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Intreprindere mijlocie (50-249 salariati)

Anul înființării:

2012

Implicat în cooperare transnațională: Da
Limbi vorbite:

Engleza, Letona, Rusa

Țara solicitantului:

Letonia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Producator de echipament industrial.
Furnizor echipament industrial, inclusiv de asistenta tehnica.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Intreprindere mare (251-500 salariati).

Tipul parteneriatului vizat:
Acord comercial cu asistenta tehnica.

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

