ZPRACOVÁNÍ MASA A MLÉKA

www.bauer-technics.com

ZPRACOVÁNÍ MASA A MLÉKA
Moderní farma je souborem špičkových technologií, které se vzájemně doplňují tak, aby tvořily
vysoce efektivní a účinný celek. Proto je pro zákazníka nanejvýš výhodné využít služeb profesionálního týmu specialistů – projektantů, stavařů, plemenářů, IT specialistů, krmivářů, a zootechniků,
který BAUER TECHNICS nabízí.
Díky tomu BAUER TECHNICS úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce
farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale
i v zahraničí. O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších
detailů. Společnost BAUER TECHNICS proto respektuje aktivní přístup investorů a jejich týmů
odborníků, jako jsou zootechnici, krmiváři či agronomové. Jejich detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů farem a stájí. Právě profesionální
přístup společnosti BAUER TECHNICS je pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.

komplexní dodávky
technologických linek
Technologické linky pro zpracování masa a mléka jsou neodmyslitelnou součástí profesionální finalizace produkce živočišné výroby. BAUER TECHNICS nabízí komplexní dodávku technologických linek
pro zpracování masa a mléka. Součástí navrženého projektu na klíč je i návrh podle zadaných kritérií,
typu konstrukcí a doplňkových technologií. Na hygienické normy pro kvalitní a nezávadné zpracování
masa a mléka na odpovídající produkty je kladen velký důraz. Velmi důležitou roli v tomto procesu
hraje především kvalitní uskladnění. Společnost BAUER TECHNICS používá nejmodernější technologie
pro kontrolu podmínek uskladnění, čímž zamezuje znehodnocení produktů. Stále se zvyšující nároky
koncových zákazníků – spotřebitelů na nezávadnou potravinu tlačí finální výrobce včetně zpracovatelského průmyslu k technologickým inovacím a investicím.

Společnost BAUER TECHNICS dodává technologické linky pro:
 Masokombináty
 Porážkové linky
 Mlékárny
 Minimlékárny
 Sklady
 Mrazírny, chladírny

Společnost BAUER TECHNICS
Společnost BAUER TECHNICS byla založena v roce 1992 jako prodejní a servisní skupina pro BAUER
GmBH Voitsberg. Později se zaměřila především na realizaci farem na klíč a v tomto oboru patří
v posledních letech k nejvýznamnějším hráčům na světovém trhu. Za jejím úspěšným rozvojem stojí
především využívání nejmodernějších technologií v dané oblasti a tým zkušených odborníků z celé
řady profesí potřebných pro úspěšnou realizaci projektu.
BAUER TECHNICS je zaměřena převážně na velké zemědělské a potravinářské projekty,
s nimiž expandovala do celého světa (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Alžír, Slovensko atd.). V tuzemsku
realizovala projekty většího i menšího rozsahu, v závislosti na investičních záměrech obchodních
partnerů. Obecně jde o komplexní dodávky investičních celků pro oblast zemědělství a potravinářství, a sice farmy hospodářských zvířat, zpracovatelské provozy masa a mléka, včetně skladovacích kapacit jejich finální produkce. Pro společnost je důležitá oblast ekologie, jako je skladování
a zpracování odpadů živočišné i rostlinné výroby, včetně jejich využití v bioplynových stanicích.

Hlavní realizace
 ZD Maleč (Česká republika) – farma pro 600 krav
 DS AGROS Netín (Česká republika) – farma pro 450 krav vč. rekonstrukce
 ZDV Krchleby (Česká republika) – farma pro 480 krav vč. rekonstrukce
 Nový svět (Rusko) – farma pro 5.800 prasnic
 Voschod Kaliningrad (Rusko) – farma pro 24.000 prasat
 DAN - Moravia Agrar (Česká republika) – farma pro výkrm 1,8 mil. kuřat ročně (dánský investor)
 Energotransinvest Kyjev v Bolgradě (Ukrajina) – farma pro 1.500 prasnic
 Stiomi (Ukrajina) – velkokapacitní sklad na 160.000 t obilí
 Maksimovka v Obninsku (Rusko) – farma pro 600 prasnic
 Borisov 1 (Bělorusko) – farma pro 24.000 prasat
 Borisov 2 (Bělorusko) – farma pro 24.000 prasat - v realizaci
 Zalevskoe Moloko (Rusko) – farma pro 1.200 dojnic
 Astarta Kyjev (Ukrajina) – farma pro 1.200 dojnic
 DAN SK Agrar – farma pro 6.000 prasnic (dánský investor – nyní dostavba pro 9.000 prasnic)
 DAN SK Agrar (Slovensko) – Velké Kosihy – farma (24 hal) pro výkrm prasat (dánský investor)
 PROOVO (Slovensko) – dostavba farmy pro 4.800 prasnic (dánský investor)
 Rosagroregion (Rusko) – agrohotel v Anapě
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