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Επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β  

στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής γερμανικών επιχειρήσεων  

22 – 26 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη  

Θέμα: 

«Εξοικονόμηση Ενέργειας και  

Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην  

Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων» 

 

Εταιρικά προφίλ των γερμανικών 
εταιρειών 

 

 

 

Mπορείτε να δηλώσετε Εταιρείες με τις οποίες ενδιαφέρεστε να έρθετε σε επαφή. 
Πατήστε εδώ: 

 
 
  

Δήλωση ενδιαφέροντος για Β2Β Meeting 

https://drive.google.com/open?id=1xERm5d9LhzP5eAdNyT7CbWPky92y_SvA9yebIk8f__U
https://drive.google.com/open?id=1xERm5d9LhzP5eAdNyT7CbWPky92y_SvA9yebIk8f__U
https://drive.google.com/open?id=1xERm5d9LhzP5eAdNyT7CbWPky92y_SvA9yebIk8f__U
https://drive.google.com/open?id=1xERm5d9LhzP5eAdNyT7CbWPky92y_SvA9yebIk8f__U
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1. Weber Entec GmbH 

 Τομείς δραστηριοτήτων:                                                 
 

✓ Μηχανική συστημάτων 

✓ Βιοαέριο 

✓ Βιοντίζελ 

✓ βιοαιθανόλη 
 

Η εταιρία Weber Entec GmbH & Co. KG είναι θυγατρική της οικογενειακής Weber Ultrasonics AG, έναν 
από τους κορυφαίους κατασκευαστές υπερηχητικών εξαρτημάτων και συστημάτων υπερήχων 
συγκόλλησης. 

Η Weber Entec ειδικεύεται στην μηχανική συστημάτων υπερηχητικών εφαρμογών στον τομέα της 
τεχνολογίας περιβάλλοντος, με έμφαση στην χρήση υπερήχων κατά την επεξεργασία βιογενών 
υλικών – την αποκαλούμενη διάσπαση. Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η 
εταιρία, συγκεντρώνεται η παραγωγή, η κατασκευή και λειτουργία καθώς και η ανάλυση συστημάτων 
και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε έναν πάροχο.   

Μέσα από μια μακροχρόνια συνεργασία με το ινστιτούτο Fraunhofer Institut IKTS η Weber Ultrasonics 
ανέπτυξε μια διαδικασία για την διάσπαση της ιλύος, η οποία, σε βασικά τεχνολογικά σημεία, 
διακρίνεται σημαντικά από τις υπόλοιπες λύσεις και διαδικασίες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή, 
πράγμα που την καθιστά καταλληλότερη για εφαρμογή σε ευρύτερο πλαίσιο αλλά και αποδοτικότερη 
ως προς την εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας.   
 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

• Διάσπαση με την χρήση υπερήχων στον τομέα repowering σε εγκαταστάσεις βιοαερίου και 
επεξεργασίας λυμάτων.   
 

Unique Selling Points: 

• Ο υπερηχητικός αντιδραστήρας BioPush επιτρέπει την διάσπαση των στοιχείων, όπου η 
ζύμωση είναι δύσκολη, και επιταχύνει με αυτό τον τρόπο την αναερόβια ζύμωση. Τα 
στοιχεία αυτά διαλύονται κατά την παροχή αποτελεσματικότερα. Η αποδοτικότητα των 
μονάδων βιοαερίου και επεξεργασίας λυμάτων αυξάνεται κατά 20% ενώ μειώνεται και η 
ποσότητα της ιλύος που είναι να επεξεργαστεί στην μονάδα. 
 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες στους εξής τομείς:  

• Διαχείριση μονάδων 

• Συμβουλευτική 

• Σχεδιασμός έργων 
 

Επιθυμητές επαφές:  

• Προμηθευτές: Εταιρία που ασχολείται στον κλάδο του βιοαερίου ή της επεξεργασίας 
λυμάτων με την πώληση συστημάτων και εξαρτημάτων, ιδανικά γερμανικής κατασκευής.  

• Διαχειριστές μονάδων βιοαερίου και επεξεργασίας λυματολάσπης 

• Σχετικά τεχνικά γραφεία στον τομέα του βιοαερίου και των λυμάτων  

• Κατασκευαστές μονάδων βιοαερίου και επεξεργασίας λυματολάσπης   

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

https://weber-ultrasonics.com/
https://www.weber-entec.com/en/
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2. Caterpillar Energy Solutions GmbH  

Τομείς δραστηριοτήτων: 

 

✓ Βιομηχανικοί Κινητήρες 

✓ Μονάδες ΣΗΘ 

✓ Βιοαέριο 

 

Από το 1871, η εταιρία αναπτύσσει και παράγει σύγχρονους κινητήρες αερίου για την παραγωγή 
ρεύματος. Με την επωνυμία MWM, η Caterpillar Energy Solutions διαθέτει πλέον μια παράδοση 140 
χρόνων. Χρησιμοποιώντας την απορριπτόμενη θερμότητα στις βιομηχανικές διαδικασίες ως θερμική 
ενέργεια, η συγκεκριμένη τεχνολογία συμβάλει στην βιωσιμότητα και στην αποδοτικότητα. 

Η Caterpillar προσφέρει μακροχρόνιες και αξιόπιστες λύσεις για την χρήση βιοαερίου. Το αέριο που 
προκύπτει ως υποπροϊόν από ποικίλες αγροτικές διαδικασίες και διαδικασίες επεξεργασίας 
τροφίμων ενδείκνυται ως πηγή ενέργειας για μηχανήματα παραγωγής ρεύματος με κινητήρες αερίου. 

 

Προϊόντα/ Υπηρεσίες: 

• Μονάδες Συμπαραγωγής από 400 έως 4500 kWel για Κτιριακή Εγκατάσταση ή Εντός 
Container με Κινητήρες „Cat“ και „MWM“. 

• ολοκληρωμένες λύσεις για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση Μονάδων 
Συμπαραγωγής με Βιοαέριο από επεξεργασία αστικών λυμάτων (Sewage Gas) και Βιοαέριο 
από αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων ή / και αγροτικών καλλιεργειών 
 

Unique Selling Points: 

• Κινητήρες αερίου υψηλής απόδοσης 

• Πολυετή εμπειρία στον τομέα των κινητήρων αερίου 

• Ελκυστικό κόστος λειτουργίας και εξυπηρέτησης 

• Ισχυροί τοπικοί εταίροι στον τομέα των πωλήσεων και των υπηρεσιών  
 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες στους ακόλουθους τομείς: 

• Χρηματοδότηση 

• Αρχιτέκτονες,  Σχεδιαστές & Εγκαταστάτες έργων 
 

Επιθυμητές επαφές: 

• Σχεδιαστές μονάδων παραγωγής ενέργειας:  
ανεξάρτητος σχεδιαστής μονάδων παραγωγής ενέργειας με κινητήρες αερίου  

• Κατασκευαστές μονάδων 
EPC (Engineering, Procurement, Construction) 

• Τεχνικά γραφεία  
Από το ενεργειακό τομέα (Κινητήρες Αερίου) 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά εδώ. 

  

https://www.caterpillar.com/en/company.html
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3. 2G Energietechnik GmbH 
 Τομείς δραστηριοτήτων:                                                 
 

✓ Μηχανική συστημάτων/κινητήρες/μηχανές 

✓ CHP  

✓ βιοαέριο 
 

Στα προϊόντα της εταιρίας 2G, έναν από τους διεθνώς κορυφαίους κατασκευαστές σταθμών 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), συγκαταλέγονται σταθμοί με ενεργειακή 
απόδοση μεταξύ 20 kW και 2.000 kW για την λειτουργία με φυσικό αέριο, βιοαέριο και άλλων αερίων 
με χαμηλή θερμική αξία καθώς και υδρογόνου. Μέχρι στιγμής η 2G έχει εγκαταστήσει με επιτυχία 
χιλιάδες ΣΗΘΥΑ σε  45 χώρες. Ιδιαίτερα για σταθμούς ισχύος από 50 kW έως 550 kW, η 2G έχει 
σχεδιάσει δικούς της κινητήρες καύσης με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, υψηλή διαθεσιμότητα και 
βελτιστοποιημένα διαστήματα συντήρησης. Το φάσμα των πελατών φθάνει σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο από τον αγρότη μέχρι και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τους δήμους, τη βιομηχανία 
στέγασης μέχρι τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους μεγάλους προμηθευτές ενέργειας. Η 2G 
επεκτείνει συνεχώς την τεχνολογική ηγεσία της μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας και ανάπτυξης από 
τον τομέα τεχνολογίας κινητήρων αερίου για εφαρμογές φυσικού αερίου, βιοαερίου και συνθετικό 
αέριο μέχρι και την ανάπτυξη λογισμικού και την ψηφιοποίηση συστημάτων και διαδικασιών. 
Παράλληλα με την κατασκευή και παραγωγή ΣΗΘΥΑ η εταιρία από την Βεστφαλία προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και εγκατάσταση αλλά και υπηρεσίες 
συντήρησης.  Στο πλαίσιο της ενεργειακής στροφής και των σύγχρονων τεχνολογιών ενέργειας, 
αποκτούν οι ΣΗΘΥΑ ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τα έξυπνα δικτυωμένα ενεργειακά 
συστήματα - τους επονομαζόμενους εικονικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής – λόγω της 
ευκολότερης αποκέντρωση, της δυνατότητα ελέγχου και της προγραμματιζόμενης διαθεσιμότητας. 
 

Προϊόντα/Υπηρεσίες: 

• Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση από ΣΗΘΥΑ  

• Τομείς εφαρμογής: Βιοαέριο, αέριο αποχέτευσης, αέριο υγειονομικής ταφής, φυσικό αέριο, 
συνθετικό αέριο, υδρογόνο 

• Προσχεδιασμός και υποστήριξη τοπικών εταίρων στον σχεδιασμό  
 

Unique Selling Points: 

• Υψηλή απόδοση μέσω της Ε & Α 

• Μεγάλη γκάμα προϊόντων για εφαρμογές βιοαερίου και φυσικού αερίου (εύρος ισχύος 20 - 
2.000kW) 

• Υψηλή διαθεσιμότητα (> 95%) στη λειτουργία των εγκαταστάσεων μέσω βελτιστοποιημένου 
ελέγχου & σχεδιασμού 

• Προμηθευτής λύσεων στην προετοιμασία του έργου και την παρακολούθηση 

• Ιδιαίτερη εφαρμογή λογισμικού για λειτουργική βελτιστοποίηση και απομακρυσμένη 
συντήρηση μονάδων ΣΗΘ 

 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες στους εξής τομείς: 

• ανάπτυξη του έργου και Σχεδιασμός / Αρχιτεκτονική 

• διαχείριση των εγκαταστάσεων 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

https://www.2-g.com/en/
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4. FlexBio GmbH  

 Τομείς δραστηριοτήτων:                                                 

 

✓ Βιοαέριο 

✓ Βιομάζα (Απόβλητα ξύλου, απόβλητα) 

✓ Λύματα 

 

Η εταιρία FlexBio ιδρύθηκε το 2014 και συνδυάζει την συμβουλευτική με τεχνικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε όλους τους τομείς όπως την επεξεργασία λυμάτων, τις τεχνολογίες βιοαερίου και την 
επεξεργασία νερού. Η εταιρία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υλοποίηση των έργων. Μέσω της 
τεχνολογίας της FlexBio λειτουργεί η ίδια η διαδικασία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ως πηγή 
ενέργειας. Τα απόνερα από την βιομηχανία, όπως την βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθαρίζονται 
με την βοήθεια αναερόβιας επεξεργασίας. Κατά την διαδικασία αυτή παράγεται πολύτιμο βιοαέριο, 
που λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για θέρμανση ή για την παραγωγή ρεύματος. Στις τεχνολογίες 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που εφαρμόζει η BioFlex μετατρέπεται η οργανική στα υγρά 
απόβλητα σχεδόν angewendeten anaeroben Abwassertechnik wird die Organik im Abwasser fast 
ausschließlich von Mikroorganismen in Biogas (ca. 90 - 95%) umgewandelt. Dabei wird das Biogas 
einerseits energetisch genutzt und andererseits die Masse des anfallenden Schlamms im Vergleich zur 
konventionellen Kläranlagentechnik um ca. 90% reduziert werden. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες: 

• Anaerobe und Aerobe Abwasserbehandlung 

• Energieerzeugung aus Abwasser, Abfallvergärung, Biogasanlagen 
 

Unique Selling Points: 

• Αναερόβια επεξεργασία λυμάτων σε συμπαγή κατασκευή δοχείων 

• Η αρθρωτή τεχνολογία επιτρέπει την ευέλικτη επέκταση της επεξεργασίας λυμάτων 

• Μεγαλύτερη απόδοση σε μικρό χώρο, σε συνδυασμό με την προσέγγιση plug-and-play 

• Η ενέργεια από τα λύματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας  

Ενδιαφέρον για συνεργάτες στους εξής τομείς: 

• Διαχείριση μονάδων 

• Συμβουλευτική 

• Εγκατάσταση/συναρμολόγηση 

• Σχεδιασμός/Αρχιτεκτονική 

• Πωλήσεις 
 

Επιθυμητές επαφές: 

• Προμηθευτές στην βιομηχανία τροφίμων  

• Αντιπρόσωποι και πελάτες στην βιομηχανία τροφίμων  

• Προμηθευτές στην βιομηχανία ποτών  

• Αντιπρόσωποι και πελάτες στην βιομηχανία ποτών  
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

https://www.flexbio.de/team


 

 

 

 6 από 9 
 

5. Binder GmbH 

Τομείς δραστηριότητας: 

✓ Τεχνολογίες μέτρησης και ρύθμισης  

✓ Βιοαέριο / Βιομάζα 

✓ Βιοκαύσιμα 
✓ BTL 

 

Η Binder Group δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο στην τεχνολογία μέτρησης και ρύθμισης. 

Επικεντρώνεται στην αγορά βιοαερίου σχεδιάζοντας ειδικά προϊόντα για την μέτρηση και ανάλυση 

βιοαερίου βάσει των προδιαγραφών της αγοράς. Τα προϊόντα της μετράνε και ρυθμίζουν αέρα του 

συστήματος αερισμού, βιοαέριο, μείγματα αερίων καθώς και όλα τα υπόλοιπα αέρια που παράγονται 

κατά τη διάρκεια διεργασιών (ανάλυση αερίων, ρύθμιση πίεσης αερίων, μέτρηση ροής αερίων). 

Μέσα από την επιχειρηματική αποστολή στη Θεσσαλονίκη, η εταιρία προσδοκεί να ενημερωθεί 

σχετικά με τρέχοντα έργα για βιοαέριο, αέρια από ΧΥΤΑ και ενδεχομένως Ζύμωση λυματολάσπης 

(αέρια αποχέτευσης) και να αποκτήσει μια εικόνα για τις σημαντικότερες εταιρίες στον τομέα του 

βιοαερίου.   

Προϊόντα/Υπηρεσίες: 

• Ειδικά προϊόντα για την μέτρηση/ ανάλυση βιοαερίου, συστήματα παρακολούθησης 

• Τεχνολογίες μέτρησης και ρύθμισης αέρα αερισμού, βιοαερίου καθώς και λοιπών μειγμάτων 
αερίων από διεργασίες  
 

Unique Selling Points: 

• Αισθητήρες ανοξείδωτου χάλυβα 

• Υψηλή ακρίβεια 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες από τους εξής τομείς: 

• Διαχειριστές 

• Σύμβουλοι 

• Αρχιτέκτονες/ Σχεδιαστές 

• Project Development 
 

Επιθυμητές επαφές: 

• Σχεδιαστής/Σύμβουλος: 

- Για εκτελέσεις υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και/ή εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας  
- Ενδεχομένως Κατασκευαστική επίβλεψη και εποπτεία κατασκευής 

• Κατασκευαστές / σχεδιαστές μονάδων 
- Με πορτφόλιο επιτυχημένων παραδειγμάτων έργων που λειτουργούν ικανοποιητικά για 

περισσότερο από δύο χρόνια  

• Διαχειριστές μονάδων: 

- Για εκτελέσεις υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και/ή εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας, 
καθώς επιδιώκεται μακροχρόνια  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

http://www.bindergroup.info/binder/de/products/biogas/biogas.php
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6. AD Solutions UG 

 Τομείς δραστηριοτήτων:                                                 

 

✓ βιοαέριο 

 

Solutions είναι μια εταιρεία συμβούλων με πολυετή διεθνή εμπειρία στον τομέα του βιοαερίου. Οι 
εξελίξεις των σχεδίων, ο προγραμματισμός και ο λεπτομερής σχεδιασμός των μονάδων βιοαερίου για 
την επεξεργασία διαφόρων οργανικών αποβλήτων και λυμάτων πραγματοποιήθηκαν. Στο πλαίσιο 
αυτών των δραστηριοτήτων, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες προσαρμόστηκαν στις τοπικές 
συνθήκες στην Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. 

Η AD Solutions χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική της τεχνογνωσία για να συνδυάσει λύσεις για το 
πρόβλημα των αποβλήτων λυμάτων με τη γεωργία, την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
την υγιεινή, την προστασία του νερού και του κλίματος και τη βελτίωση του εδάφους. 

Η τεχνογνωσία της AD Solutions καλύπτει όλες τις πτυχές της εφαρμογής της τεχνολογίας του 
βιοαερίου, από εργαστηριακές δοκιμές ευρέος φάσματος υποστρωμάτων εργοστασίων βιοαερίου 
έως εννοιολογικό σχεδιασμό και σχεδιασμό και λεπτομερή σχεδιασμό, τοπικές τεχνολογικές 
προσαρμογές και εντοπισμό τοπικών και διεθνών προμηθευτών δομικών υλικών. Η AD Solutions όχι 
μόνο συνοδεύει τις διεθνείς εξελίξεις έργων και υλοποιεί έργα αλλά και συγκροτεί εργαστηριακές 
μονάδες βιοαερίου για ενδιαφερόμενες εταιρείες, ιδρύματα και πανεπιστήμια και εκπαιδεύει το 
προσωπικό στη λειτουργία αυτών των μονάδων, προκειμένου να αναπτύξει την τοπική τεχνογνωσία 
και να συμβάλει στη βιώσιμη εξάπλωση της τεχνολογίας βιοαερίου. Εκτός από την εμπειρία στον 
σχεδιασμό και την υλοποίησης έργων στον τομέα της αναερόβιας τεχνολογίας σε βιομηχανικές και 
αναπτυσσόμενες χώρες, η AD Solutions έχει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση νέων ιδεών για έργα 
ως προς την αποδοτικότητα κόστους και την τεχνική σκοπιμότητα. Στόχος της AD Solutions είναι να 
συνδυάσει τη δύναμη και την εμπειρία της με εταίρους για να επιτύχει ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο για τα μελλοντικά έργα. 

 

Προϊόντα/Υπηρεσίες: 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής βιοαερίου και της υλοποίησης 
εργοστασίων βιοαερίου 

• Βασικός υπολογισμός του σχεδιασμού και της κερδοφορίας 

• Λεπτομερής προγραμματισμός 

• Συμβουλευτική και υποστήριξη στην προμήθεια εξαρτημάτων καθώς και παρακολούθηση 
στην κατασκευή και έναρξη λειτουργίας της μονάδας 

• Κατάρτιση και σεμινάρια στον τομέα του βιοαερίου, καθώς και κατασκευή εργαστηριακών 
εγκαταστάσεων βιοαερίου και διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών 

Unique Selling Points: 

• Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε σε διάφορες χώρες, η AD Solutions μπορεί επίσης 
να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη λύση για δύσκολες υποστρώσεις σε διαφορετικές 
κλιματολογικές συνθήκες 

• Μεγάλο δίκτυο προμηθευτών εξοπλισμού βιοαερίου, ώστε να μπορούν να επιλυθούν 
ακόμη μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις 

• Εκτός από τον σχεδιασμό, την συμβουλευτική και την υλοποίηση μονάδων βιοαερίου, 
προσφέρεται επίσης εκπαίδευση και σεμινάρια καθώς και υποστήριξη στο στήσιμο των 
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μονάδων βιοαερίου και στην διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών, που σημαίνει, πως 
υποστηρίζεται η διάδοση της γνώσεις γύρο από το βιοαέριο.  

• Enge Bindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen 
 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες στους εξής τομείς: 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση  

• Συμβουλευτική 

• R&D 

• Ανάπτυξη έργων 
 

Επιθυμητές επαφές: 

• Τελικοί πελάτες: αγροκτήματα, χειριστές σφαγείων, γαλακτοκομεία, μεταποίηση 
οπωροκηπευτικών, εταιρείες παραγωγής κρασιού και μπύρας, αποστακτήρια κλπ., Που 
ενδιαφέρονται για την επίλυση των προβλημάτων οργανικών απορριμμάτων / λυμάτων με 
την εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου 

• Συνεργαζόμενοι εταίροι: Εταιρείες στον τομέα της γεωργίας ή αποχέτευσης, τεχνολογίας 
αποβλήτων με καλές επαφές με δυνητικούς πελάτες που χρειάζονται συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων βιοαερίου 

• Εργολάβοι: από τον τομέα του βιοαερίου, των αποβλήτων, των λυμάτων, που χρειάζονται 
τεχνική υποστήριξη στον τομέα του βιοαερίου και σε αναερόβιες επεξεργασίες 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

  

https://www.suma.de/EN/
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7. Biogas Hochreiter GmbH 

Τομείς δραστηριότητας:     

 

✓ Βιοαέριο   

✓ Διαχειριστής, Κατασκευαστής 

✓ Σχεδιαστής / Αρχιτέκτονας 

 

 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια, δραστηριοποιείται στην Γερμανία και σε 20 άλλες χώρες σε όλο 

τον κόσμο και ανήκει πλέον στις κορυφαίες, καινοτόμες και εδραιωμένες εταιρίες μεταξύ των 

κατασκευαστών και σχεδιαστών μονάδων βιοαερίου, που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Όλες οι 

καινοτομίες της εταιρίας εφαρμόζονται πιλοτικά σε μια δική της μονάδα, όπου γίνονται για 

παράδειγμα δοκιμές για νέους αναδευτήρες και τεχνολογίες μέτρησης και ρύθμισης. Στα προϊόντα 

της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλα, όσα είναι απαραίτητα σε μια εγκατάσταση παραγωγής 

βιοαερίου. Εκτός Γερμανίας, η εταιρία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση μονάδων 

βιοαερίου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με προμηθευτές (Μ. Βρετανία, Πολωνία, Τσεχία) ή 

προωθεί η ίδια τα προϊόντα μέσω θυγατρικών (Γαλλία, Τουρκία). Και στην Ελλάδα αναζητεί η εταιρία 

έναν τοπικό συνεργάτη για προώθηση ή κοινοπραξία.  

 

Προϊόντα/Υπηρεσίες: 

• Σχεδιασμός, συμβουλευτική και κατασκευή  

• Αναδευτήρες, αντλίες, συστήματα τροφοδοσίας  

• Συστήματα συμπαραγωγής από 15 kW – περισσότερα MW 

Ενδιαφέρον για συνεργάτες από τους εξής τομείς: 

• Συμβούλους 

• Σχεδιαστές έργων 

• Αρχιτέκτονες/ Σχεδιαστές 

Επιθυμητές επαφές: 

• Εταιρίες αγροτικού τομέα 

• Δήμοι/ Περιφέρειες 

• Εταιρίες αποκομιδής  

• Συνεργάτες 

• Βιομηχανίες 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά  εδώ. 

 

 

 

 
 

http://www.biogas-hochreiter.de/en/company-profile/

