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Drinktec – światowe targi 
dla sektora napojów umacniają się na pozycji lidera

Na targach drinktec przedstawiono kompleksową ofertę najbardziej liczących 

się graczy rynkowych z sektora usług dla branż napojowych: maszyny i urządzenia, 

nowoczesne technologie produkcji, systemy napełniania i pakowania oraz dystrybu-

cji, systemy IT, surowce i materiały produkcyjne, sprzęt laboratoryjny, gospodarkę 

energetyczną, wodną i obróbkę ścieków, metody zagospodarowania odpadów, 

wyposażenie gastronomii oraz rozwiązania logistyczne i marketingowe. Organizatorzy 

wydzielili w jednej z hal tzw. PETpoint, gdzie odbywały się prezentacje nt. technolo-

gii opakowań PET i ich recyklingu oraz problemów z tym związanych. Nowe koncep-

cje napojów przedstawione zostały w Special Area New Beverage Concepts, 

a najciekawsze napoje nagrodzono nagrodą Beverage Innovation Award (p. PFiOW 

nr 10, s. 21). Targi były też okazją do prezentacji zwycięzców coraz bardziej liczące-

go się w świecie prestiżowego konkursu piw European Beer Star (EBS) – szersza 

informacja o konkursie na s. 26.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze oferty targów drinktec 2013, mogące 

zainteresować naszych Czytelników. 

Jak zwykle stoisko koncernu GEA było obszerne i prezentowano na nim dużo 

maszyn i urządzeń, należących do różnych oddziałów GEA, jak GEA Brewery 

Systems, GEA Westfalia Separator, GEA Procomac, GEA TDS. 

GEA Brewery Systems/Euro-PAN 

GEA Brewery Systems/Euro-PAN zaprezentowały pierwsze rozwiązania pro-

jektowe o dobowej wydajności 14 000 hl z możliwością ciągłej produkcji brzeczki. 

Ciągłe procesy produkcyjne nie tracą na atrakcyjności z punktu widzenia branży 

piwowarskiej. 

Małe prędkości przepływu produktu skutkują stale niskim obciążeniem kotłów 

parowych oraz systemu elektrycznego. Połączone instalacje grzewcze i zasilające, 

w tym ogrzewanie słoneczne, są łatwe do zintegrowania. Koncepcję tę dopełniają 

optymalnie zintegrowane bloki elektrociepłownicze wspomagane przez energetykę 

słoneczną. Redukcja objętości zasypu słodu przy zwiększeniu wydajności warzel-

ni np. do 36 warek na dobę prowadzi do redukcji szczytowego zapotrzebowania 

energetycznego nawet do 75%. Zaawansowane technologie gotowania brzeczki 

pozwalają na obniżenie stopnia odparowywania do 1%, co – wraz z małymi silni-

kami pomp i napędów – również przyczynia się do zwiększenia oszczędności 

energetycznej.

Dzięki połączeniu gorących i zimnych obszarów procesów piwowarskich pod 

jednym dachem, GEA Brewery Systems/Euro-PAN przedstawiły unikalne w skali 

światowej centrum kompetencji dla instalacji browarniczych.

Na stoisku zaprezentowano know-how oraz obszerne doświadczenie inżynier-

skie firm GEA BS/Euro-PAN w konstruowaniu instalacji piwowarskich oraz służących 

do produkcji napojów.

Po raz pierwszy wystawiono na pokaz nową warzelnię CRAFT-STAR™ od 

Huppmann/Euro-PAN, przeznaczoną dla browarów rzemieślniczych. GEA Brewery 

Systems/Euro-PAN zaprezentowały kompletną warzelnię w postaci konfiguracji 

dwóch zbiorników: kadzi zaciernej/filtracyjnej połączonej z Whirlpoolem/kotłem 

warzelnym, umieszczonych w konstrukcji ramowej. Jest ona przeznaczona do 

warek od 25 do 40 hl gorącej brzeczki przy jednostopniowym procesie zacierania 

infuzyjnego (single-step infusion). Instalacja CRAFT-STAR™ stanowi propozycję 

korzystnej kosztowo alternatywy dla standardowych warzelni, z pominięciem 

ograniczeń w wykorzystaniu właściwości wpływających na jakość produktu. 

W rezultacie otrzymaliśmy wydajny, pełnowartościowy system browarniczy, 

który oferuje wszystko, czego dobry piwowar potrzebuje – produkcję wybitnych 

piw! Tak podsumował wyposażenie stoiska prezes Mieczysław Pankiewicz z GEA 

Brewery Systems/Euro-PAN, który też udzielał odpowiedzi na szczegółowe pytania 

odwiedzających gości z Polski. 

GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o. 
Tradycyjnie już GEA Westfalia Separator Polska była częścią obszernego stoiska 

koncernu GEA i była reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Piotra Kandybę 

i kierownika sprzedaży i inżynieringu Mariusza Barwińskiego, którzy przyjmowali 

gości z Polski. 

Firma prezentowała najnowsze produkty dla browarnictwa, które weszły do 

kanału dystrybucji od ubiegłego roku. Firma już od lat wyraźnie podtrzymuje kierunek 

oszczędności energii i prewencyjny monitoring urządzeń. Prezentowana na stoisku 

wirówka z bezpośrednim napędem directdrive GSI 75 przeznaczona dla średnich 

browarów charakteryzuje się co najmniej o 10% mniejszym zużyciem energii elek-

trycznej i większą sprawnością w stosunku do wcześniejszej wersji bez nowoczes-

nego napędu. Natomiast prewencyjny monitoring maszyny wewatch®, dzięki które-

Uznawane za najważniejsze na świecie specjalistyczne targi technologii piwowarskich, produkcji napojów oraz płynnej żywności odbyły się 
w dniach 16–20 września 2013 r. w Monachium. O znaczeniu targów drinktec 2013 świadczą liczby: 1445 wystawców z 77 krajów, prawie 
67 tysięcy zwiedzających (wzrost o 14% w stosunku do poprzedniej edycji targów w 2009 r.) ze 183 państw, w tym 62-procentowy udział 
gości zagranicznych. Zauważalny był szczególnie przyrost gości z Azji (w tym z Chin o 45% do ponad 1400 zwiedzających) i USA. Tak 
korzystna dla targów statystyka świadczy też o tym, że sektor napojów ma dobre perspektywy rozwoju, na co wskazują szacunki opracowane 
przez VDMA – Stowarzyszenie Producentów Maszyn dla Przemysłu Spożywczego i Maszyn Pakujących, partnera merytorycznego targów 
drinktec. Te prestiżowe targi monachijskie są najwłaściwszym miejscem do obserwacji trendów rozwojowych branży, wymiany poglądów i 
spostrzeżeń między gośćmi a wystawcami nt. przyszłości branży. 

Od lewej: Michael Murach, GEA Brewery Systems GmbH, Jacek Kopiejewski, Kompania 
Piwowarska, Dirk Hämling, GEA BS, Mieczysław Pankiewicz i Jerzy Dedo, Euro-PAN

Instalacja do homogenizacji i izomeryzacji 
zawiesiny ekstraktu chmielowego; 
w głębi po lewej – warzelnia Compact-Star
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mu serwis ma stały dostęp do odczytu kluczowych parametrów maszyny, zapewnia 

wczesne reagowanie, co ma odzwierciedlenie w obniżonych kosztach eksploatacyj-

nych. Podobnie sprawa się ma z dekanterem CF 4000 z nowej linii dekanterów 

ecoforce gMaster. Energooszędny napęd, oddzielenie części napędowej od proceso-

wej i wewatch® to główne, ale nie jedyne atuty maszyny. 

Natomiast podążając za trendami rynkowymi na rynku piwa na świecie i w Polsce 

– to jest fascynacją smakoszy piwami regionalnymi z rzemieślniczych browarów – 

firma wprowadziła już kilka lat temu do obrotu nową linię wirówek z serii ecoplus. 

Christian Grothues, GEA Westfalia Separator Group (z lewej)  
i Mariusz Barwiński, GEA Westfalia Separator Polska

Bogusław Wójcik z synami Tomaszem (z lewej) i Piotrem 
reprezentujący firmę GEA Procomac, na tle pierwszego na 
świecie aseptycznego bloku rozdmuchowo-rozlewniczego, 
sterylizującego preformę PET, która jest rozdmuchiwana na 
dmucharce aseptycznej; tego typu maszyna jest zainstalowa-
na w zakładzie produkcyjnym Helleny

Przedstawiciele firmy GEA Process Engineering Jarosław 
Trębski i Aneta Kultys na tle prezentacji rozwiązań technolo-
gicznych oferowanych przez firmę GEA TDS

Prezentowana na targach wirówka GSC 40 doskonale nadaje się do małych, rze-

mieślniczych browarów. Szczegóły techniczne można było poznać na bardzo dobrze 

obsługiwanym stoisku lub w luźniejszej atmosferze przy barze.

Panowie reprezentujący GEA Westfalia Separator Polska przedstawiali swoim 

gościom przekonujące do zakupu urządzeń argumenty, takie jak: wiarygodność 

marki Westfalia, solidność i prostota konstrukcji, niezawodność oraz relatywnie 

przyzwoita cena, a także lokalny firmowy polski serwis. 

W następnym numerze dalsza część opisu najciekawszych ofert targowych. 

MJP

Targi Drinktec to dla firmy RULAND E&C Sp. z o.o., tak jak dla 
większości firm działających w branży napojowej, główne wyda-
rzenie branżowe w roku. Dla Rulanda obecność na tych targach 
jest obowiązkowa. Firma oferuje maszyny i urządzenia oraz 
technologie dla przemysłu spożywczego i napojowego. 
Tegoroczna edycja targów przyniosła firmie Ruland wiele nowych 
kontaktów, które mogą w przyszłości procentować ciekawymi 
projektami. Była to również doskonała okazja do spotkania się 
z dotychczasowymi partnerami. Na targach gości podejmowali: 
prezes Eugen Blaski (z lewej) i Piotr Ciepliński

 Daniel Olszewski z Flottweg Polska informował o szerokiej 
ofercie firmy Flottweg

Manuela Gremlich, odpowiedzialna za marketing w firmie Bucher 
Unipectin, dostarczającej prasy do tłoczenia owoców 

Ecolab to znany koncern światowy oferują-
cy środki czystości i całe systemy higieny 
dla różnych gałęzi gospodarki; na pierw-
szym planie: dyr. marketingu Robert Najman 
i Łukasz Salmonowicz 

Cezary Góral z Biochem-Art reprezentuje firmę DSM w Polsce (preparaty 
enzymatyczne dla piwowarstwa) i jak zawsze przyjmuje na stoisku dużo gości 
z Polski  


