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Įmonės, norinčios bendradarbiauti
ERK Eckrohrkessel GmbH (www.eckrohrkessel.com/startseite.html ) įkurta 1977 m. Berlyne, išėjus iš La
Mont GmbH & Co, gyvavusios nuo 1929 m. Visame pasaulyje be jokių geografinių apribojimų ERK
Eckrohrkessel GmbH išduoda gamintojams ir inžinerių biurams licencijas, suteikiančias teisę statyti vandens
vamzdžių garo katilus (Corner Tube Boiler). Licencijų bei patirties perdavimo sutartys gali būti papildytos
deginimo technologijomis (deginimas verdančiame sluoksnyje (FBC), dviejų pakopų deginimas). Įmonė nuolat
vykdo intensyvius tyrimus šilumos energetikos srityje ir siūlo įvairias inžinerines paslaugas. Įmonė nori
užmegzti ryšius su katilų, įrenginių gamintojais, operatoriais, inžinerių biurais, jėgainių komponentų
gamintojais bei šios srities konsultantais, kurie norėtų paisinaudoti ilgametės ERK Eckrohrkessel GmbH
patirties privalumais.

GKD Gebrüder Kufferath AG (www.gkd.de) yra viena žymiausių pasaulyje techninių audyklų, audžianti
medžiagas iš metalo ir plastiko arba iš abiejų šių medžiagų kombinacijos. Įmonė plėtoja tris savarankiškas
verslo sritis: audiniai filtrams, audiniai procesų konvejerių juostoms bei architektūriniai audiniai interjerui. Šio
vizito pagrindinė tema yra procesų konvejerių juostos. Jos audžiamos iš metalo, plastiko arba šių abiejų
medžiagų moderniausiomis audimo staklėmis. Biomasės srityje GKD konvejerių juostos gali būti naudojamos
žemos temperatūros džiovinimo įrenginiuose. Įmonė nori bendradarbiauti su įrenginių gamintojais ir
inžinierių biurais, taipogi su įmonėmis, kurios norėtų naudoti šias konvejerių juostas savo gamybos procese.
Galimas GKD gaminių atstovavimas Lietuvoje ar Baltijos šalyse.

Schmack Biogas GmbH (www.schmack-biogas.com ) nuo 1995 m. dirba biodujų srityje. Įmonė nustato
aukštus standartus efektyvioms bei ekonomiškoms biodujų jėgainėms ir viena iš nedaugelio siūlo visas
paslaugas šioje srityje: šlapios ir sausos fermentacijos sisteminius sprendimus, išsamias mikrobiologines
paslaugas. Pagrindinius jėgainių komponentus projektuoja ir gamina pati įmonė. Už inovatyvias technologijas
ir sprendimus Schmack Biogas yra gavusi ne vieną apdovanojimą. Ji pirmoji Vokietijoje išrado biodujų
paruošimo iki gamtinių dujų kokybės technologiją. Jos gaminių paletė labai plati, nuo 50 kW iki 20 MW
jėgainių, tiekiančių dujas tinklams. Visame pasaulyje pastatyta apie 400 jėgainių, nuo 2010 m. sausio mėn.
Schmack Biogas priklauso Viessmann grupei. Įmonė norėtų susitikti su verslininkais, turinčiais energijos
poreikį iš gamybos procese susidarančių biodegraduojančių atliekų, su šioje srityje dirbančiais inžinierių
biurais bei biodujų jėgainių projektų plėtotojais.
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Soundcore GmbH (http://soundcoredrilling.com) gamina Sonic gręžimo techniką, kuri gali būti naudojama
zondų įrengimui sekliojoje geotermijoje bei kitiems geotechniniams gręžiniams. Aukšto dažnio vibracijų
gręžimo technikos principas yra neįtikėtinai paprastas ir tuo pačiu labai efektyvus. Nekeičiant instrumentų šią
techniką galima naudoti įvairiam gruntui (1 - 8 klasės). Trintis yra maksimaliai sumažinta, todėl ši gręžimo
įranga gali būti naudojama tose vietose, kur tradicinė technika yra nepagėgi. Be to, šie įrenginiai yra mažesni,
paprastesnės konstrukcijos, lengvi, mobilūs ir gali būti labai plačiai naudojami, geotermijos bei infrastruktūros
projektų geotechnikos srityse. Įmonės savininkas šiuos gręžimo įrenginius sukūrė remdamasis savo ilgamete
darbo šioje srityje patirtimi ir esant susidomėjimui, atskiras detales galima būtų pasigaminti vietoje. Lyginant
su kitomis sonic gręžimo sistemomis, šios įmonės įrenginiai yra žymiai pigesni. Įmonė ieško atsovų Baltijos
valstybių regione, turinčių patirties gręžimo technikos srityje, taip pat domina kontaktai su infrastruktūros ir
statybos projektų vykdytojais.

Sunset Energietechnik GmbH (www.sunset-solar.com) įkurta 1979 m. kaip viena pirmųjų Vokietijos
įmonių, dirbančių saulės energetikos srityje. Jos tikslas buvo sukurti tikras alternatyvas iškastiniam kurui. Nuo
to laiko įmonė nuosekliai siekė savo tikslo ir SUNSET tapo vienas iš pirmaujančių nepriklausomų įvairių saulės
energijos sistemų gamintojų ir kūrėjų. Įmonė siūlo įvairius sprendimus, nuo mažų off grid jėgainių iki didelių
saulės parkų, kurie gali būti prijungti prie esamų tinklų arba gaminti elektrą tik vietiniam elektros tinklui, pvz.
nuo tinklo nepriklausantiems matavimo ar apšvietimo įrenginiams, siurblių sistemoms ir t.t. Įmonės gaminami
įvairių dydžių saulės kolektoriai taip pat žinomi visame pasaulyje. Sėkmės pagrindas – nuolat tobulinami pačių
pagaminti aukštos kokybės gaminiai. Įmonė ieško verslo partnerių, domina susitikimai su projektų plėtotojais,
pramonės įmonėmis ir elektkros prekių didmenininkais.

Wolf GmbH (http://en.wolf-heiztechnik.de/products/industry-trade-municipalites/bhkw-combined-heatand-power-units/ ) yra kogeneracinių jėgainių pionierė. Įmonė gamina kogeneracines jėgaines iki 2 MW
biodujoms, nuotekų bei gamtinėms dujoms. Jėgainėse montuojami aukštos kokybės žymių gamintojų
komponentai bei 30 metų patirtis garantuoja jėgainių patikimumą bei aukštus efektyvumo rodiklius. Jėgainės
nuolat tobulinamos ir visuomet atitinka pačius naujausius standartus. Modulinės sistemos dėka pasiekiama
aukščiausia įmanoma dujų išvalymo kokybė. Kogeneracinės jėgainės gaminamos pagal projekto bei kliento
poreikius. Dėl paprasto komponentų išdėstymo juos galima greitai ir gerai pasiekti, tai labai supaprastina
techninę priežiūrą. Įmonė ieško atstovų bei serviso partnerių regione, nori susitikti su projektų plėtotojais,
inžinerių biurais, biodujų jėgainių operatoriais ir konsultantais, dirbančiais šioje srityje.
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