CERERE DE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Tehnologie pentru îmbunătățirea calității și puritatii bauturilor spirtoase de fructe

Rezumat:
O companie din Serbia este interesata de o tehnologie de purificare a bauturilor spirtoase din fructe , in scopul
imbunatatirii calitatii organoleptice. Compania doreste parteneri de afaceri pentru stabilirea unui acord de fabricatie.

Data creării:

30-Dec-2014

Ultima actualizare:

18-May-2015

Data expirării:

17-May-2016

Număr de referință:

TRRS20141229001

Descriere:
O companie din Serbia este interesata de o tehnologie de purificare a bauturilor spirtoase din fructe printr-un proces
de rectificare.
Sistemul ar trebui sa cuprinda 4-7 placi de distilare cu ajustarea volumului (V = 800 l) si generator de abur de capacitate
750 kw.
Pe durata procesului de fermentație se degaja unele substante care influenteaza negativ gustul bauturii, cum ar fi ulei
condensat si alte produse de oxidare. Pe de altă parte, unele substanțe care se evapora greu dar au efecte pozitive
asupra gustului sunt pierdute în timpul distilării.
Compania este interesata de o coloana de rectificare, în scopul de a evita influența negativa a substanțelor nedorite și
salvarea efectelor pozitive ale altora.

Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Coloana ar trebui sa aiba 4-7 placi de distilare cu ajustarea volumului (V = 800 l) si generator de abur de capacitate 750
kw. Tehnologia solicitata ar trebui sa fie pe deplin dezvoltata sau macar in stadiu de testare in laborator.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Existent pe piata.

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Altele.

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Microintreprindere (sub 10 salariati).

Anul înființării:

2014

Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

Engleza, Sarba

Țara solicitantului:

Serbia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Partenerul potential ar trebui sa fie din industrie si capabil sa furnizeze tehnologia de rectificare pentru purificarea
bauturilor spirtoase din fructe in vederea incheierii unui acord de fabricatie (contract).

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Nespecificat.

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de fabricatie.

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

