
Představení německých firem, které hledají v ČR obchodní partnery

Firma Popis činnosti Hledaní obchodní partneři:

AgriSem GmbH

www.energiepflanzen.net 

Prodej osiva energeticky využitelných druhů kukuřice, čiroku, řepky  a slunečnice

Poradenství v oblasti pěstování a zužitkování energeticky využitelných plodin

Produkty: osivo energeticky využitelných plodin

• Vědecké institutce zabývající se pěstováním a zužitkováním energeticky využitelných plodin

• Osivářské firmy - pěstování a zužitkování energeticky využitelných plodin

• Výrobci bioplynu 

• Odborný tisk a odborní novináři

Armatec FTS GmbH & Co.KG

www.armatec-fts.de

Výroba a prodej excentrických vřetenových čerpadel a míchacích zařízení pro bioplynové stanice

Produkty:  míchací zařízení, excentrická vřetenová čerpadla, vakuová čerpadla

• Konstrukční a projektové kanceláře

• Stavební firmy 

• Provozovatele bioplynových stanic 

Dynergy-UG

www.dynergy-ug.eu

Výroba a prodej produktu Biofiner® - zařízení na úpravu vstupní surovin, který slouží ke zvýšení celkové 

hospodárnosti bioplynových stanic - vhodný pro nové i již zprovozněné BPS

Produkty: Biofiner®, výstavba BPS, poradenství, konzultace

• Provozovatelé bioplynových stanic

• Potravinářský průmysl, zemědělství

• Svazy a instituce v oblasti životního prostředí, obecní a městské samosprávy 

• Investoři a poradenské společnosti v oblasti investic 

EnviTec Biogas AG

www.envitec-biogas.com

Plánování BPS, stavba na klíč, uvedení do provozu, servis a poradenství.

Produkty:  plány, výstavba, laboratorní servis, 24hod servis

• Poradenské firmy, odborné svazy

• Potravinářské a zemědělské společnosti

• ČOV, městské a obecní samosprávy

• Energetické společnosti

• BPS - výroba bioplynu z odpadu (Waste to Energy), projekty pro úpravu plynu

Inreetec GmbH

www.inreetec.com

Inženýrská kancelář, která se věnuje především vývoji inovativních technologií v oblasti bioplynu.

Produkty:  návrhy a plány, dodávky základních bioplynových technologií a speciálních komponentů, údržba, 

optimalizace procesů

• Společnosti prodávající moderní bioplynová zařízení  

• Plánovací a poradenské společnosti 

Mimo to má společnost Inreetec GmbH zájem o založení pobočky v ČR.

Ökobit GmbH

www.oekobit-biogas.com

Vedoucí výrobce techniky pro bioplynové stanice s variabilním vstupním substrátem v jihozápadním Německu.

Produkty:  plánování, výstavba, uvedení do provozu a after-sales služby pro BPS

• Partner pro přímý prodej 

• Projektové kanceláře se zkušeností se schvalovacím řízením pro výstavbu bioplynových stanic

• Investiční společnosti 

• Energetické společnosti

Schnell Zündstrahlmotoren AG & Co. KG

www.schnellmotor.de

Výroba a prodej vznětových motorů se zápalným paprskem s elektrickým výkonem v rozmezí od 

40 kW do 1,2 MW pro využití u bioplynu, skládkového, kalového a důlního plynu.

Produkty:  vznětové motory se zápalným paprskem, zapojení, uvedení do provozu a servis

• Firmy se zkušenostmi s údržbou a dozorováním (dieselové) motorové techniky

• Generální dodavatelé bioplynových stanic 

• Zemědělské společnosti (rostlinná a živočišná výroba) 

• Zpracovatelé odpadů,  provozovatelé BPS

• Investoři 

Schwarting Biosystem GmbH

www.schwarting-biosystem.de

Plánování BPS, stavba na klíč, uvedení do provozu, servis a poradenství.

Produkty:  plány, výstavba (i mezinárodní) na klíč, optimalizace provozu, komponenty pro BPS

• Projektové, poradenské a konstrukční kanceláře

• Stavební společnosti 

• Městské a obecní samosprávy (hledající nezávislé zásobování elektřinou nebo plynem) 

• Provozovatelé ČOV

• Potravinářské společnosti (např. jatka, ovocnářské společnosti, pekárny)


