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Profil spoločnosti: 
Armatec-FTS GmbH & Co. KG 
 
Spoločnosť Armatec ponúka svojim zákazníkom kvalifikované produkty pre bioplynové stanice 
už od roku 1965. Inštalujú sa po celom svete a dnes sú žiadanejšie ako kedykoľvek predtým, 
najmä v oblasti poľnohospodárstva, odpadových vôd a v priemysle. 
Cieľom spoločnosti je neustále rozvíjať know-how v oblasti "pohybu kvapalín a viskóznych 
médií" a vyvíjať nové riešenia a technicky rozumne prispôsobovať produkty budúcim 
možnostiam uplatnenia.  
Okrem osvedčených miešadiel s dlhým hriadeľom pre stropnú a bočnú inštaláciu sú v ponuke 
aj ponorné motorové a vertikálne miešadlá pre poľnohospodárstvo a bioplynový sektor v 
rôznych výkonnostných úrovniach vhodných pre príslušného používateľa. 
 
Výrobný program 
 
Spoločnosť Armatec má na nemeckom trhu jedinečnú pozíciu ako systémový dodávateľ a 
poskytovateľ kompletného sortimentu rôznych produktov potrebných pre bioplynové stanice. 
Je to preto, že ako jediný nemecký výrobca ponúka miešadlá, čerpadlá, separátory, drviče a 
vysoko výkonné ultrazvukové systémy pre bioplynové stanice z jedného zdroja. Zákazníci tak 
majú k dispozícii len jedného obchodného partnera pre najdôležitejšie komponenty.  
 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
 
Firma Armatec-FTS GmbH & Co. KG sa zaujíma o partnerov v nasledovných oblastiach: 

1. Projektovanie a výstavba bioplynových staníc 

2. Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie odpadu a odpadových vôd 

 

Armatec_FTS hľadá nové projekty, spoluprácu s obchodnými a servisnými partnermi v oblasti 
bioplynu, priemyslu a poľnohospodárstva. 

 

 
Web: https://www.armatec-fts.com/en/company/ 
 
 
 

https://www.armatec-fts.com/en/company/
https://www.armatec-fts.com/en/company/
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Profil spoločnosti:  
HeGo Biotec GmbH 
 
Spoločnosť HeGo Biotec GmbH sa od svojho založenia v roku 1980 zaoberá 
predovšetkým obchodom s "účinnými látkami na ochranu životného 
prostredia". Spoločnosť preto distribuuje najmä adsorbenty a reaktanty na odstraňovanie 
sírovodíka z plynov (bioplyn, odpadový plyn, skládkový plyn atď.) Používajú sa v rôznych 
oblastiach, či už v bioplynových staniciach, v kanalizačnej sieti alebo na zlepšenie kvality pitnej 
vody, ale aj v kúpaliskách a rybníkoch. 
 
Výrobný program 
HeGo Biotec GmbH je držiteľom licencie na dve nové látky na čistenie vody, z ktorých 
polymérny agregát "GoPur® 3000" je obzvlášť vhodný na separáciu iónov ťažkých kovov z 
odpadových vôd. Produkty sa okrem iného vyznačujú rýchlym reakčným časom a veľmi dobrým 
odsírovacím výkonom. Výsledkom je vysoká ekonomická efektívnosť, vďaka ktorej sú výrobky 
pre trh ešte atraktívnejšie.  
Zameriava sa na nasledovné oblasti: 

- adsorbenty a reaktanty na báze hydroxidu železa 
- syntetické polymerické flokulanty  
- organické flokulanty 
- riešenia proti zápachu a korózii v kanalizačnej sieti 
- pomocné látky, napr. odpeňovače, stabilizátory tvrdosti 
- činidlá na zníženie zápachu 

 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma HeGo Biotec International GmbH sa zaujíma o partnerov v nasledovných oblastiach: 

1. Spoločnosti alebo nezávislí poradcovia, ktorí už pracujú s čistením plynu v oblasti bioplynu, 
odpadového plynu alebo skládkového plynu 

2. Obchodné spoločnosti so širokým portfóliom výrobkov pre bioplynové stanice, 
poľnohospodárske podniky, spoločnosti obchodujúce s poľnohospodárskymi výrobkami 

3. Výrobcovia zariadení, výrobcovia filtrov 

4. Poradenské spoločnosti 

 
 
Web: https://www.hego-biotec.com/en/startseite/?lang=en  
 
 

https://www.hego-biotec.com/en/startseite/?lang=en
https://www.hego-biotec.com/en/startseite/?lang=en
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Profil spoločnosti: 
SUMA Rührtechnik GmbH 
 
Spoločnosť SUMA sa už viac ako 65 rokov špecializuje na výrobu miešadiel a čerpadiel. V 
oblasti bioplynu, poľnohospodárstva a priemyslu je spoločnosť priekopníkom. Portfólio 
čerpadiel sa vyznačuje dokonale zladeným systémom miešadla a čerpadla. 
SUMA vyvíja, vyrába a optimalizuje svoje produkty v prospech svojich zákazníkov a rieši zložité 
výzvy pomocou inovácií a know-how. Desaťročia skúseností sú základom pre neustály vývoj a 
inovácie. 
 
Výrobný program 
 
Modulárna konštrukcia spoločnosti SUMA Rührtechnik GmbH je mimoriadne udržateľná a 
prispôsobená zákazníkovi. To uľahčuje všestranné možnosti vybavenia a jednoduchú výmenu 
opotrebovaných dielov. Špeciálne požiadavky sa dajú realizovať jednoducho a cenovo 
výhodne, pretože výrobky sa z veľkej časti vyrábajú priamo v Sulbergu (Allgäu). Vysoký 
vertikálny rozsah výroby zabezpečuje aj lepšiu kontrolu kvality. 
 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma SUMA Rührtechnik GmbH sa zaujíma o partnerov v nasledovných oblastiach: 

 

1. Projektanti bioplynových staníc 

2. Konštruktéri nádrží 

3. Projektoví developeri 

4. Prevádzkovatelia bioplynových staníc 
 

SUMA Rührtechnik je otvorená novým projektom a požiadavkám zákazníkov. 
 
 
Web: https://www.suma.de/EN/ 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.suma.de/EN/
https://www.suma.de/EN/


 

 
- 4 - 

Profil spoločnosti: 
Wackerbauer Maschinenbau GmbH 
 
 
Spoločnosť Wackerbauer Maschinenbau GmbH, ktorá sídli v blízkosti Mníchova, sa zameriava na 
výrobu a servis strojov, konštrukcií a zariadení na špeciálne účely už od roku 1938. Tie sa využívajú 
najmä v oblasti environmentálnych technológií,  energetických technológií, potravinárskeho 
priemyslu,  leteckého priemyslu a satelitnej navigácie. 
  
Výrobný program 
Hlavné produkty sú: zariadenia na likvidáciu potravinového odpadu, kafilérie, zariadenia na 
spracovanie biologického odpadu, stroje na spracovanie potravín, stroje na spracovanie 
sypkých materiálov, miešačky, sušičky, dopravníky, závitovkové dopravníky, pozemné 
zariadenia pre vrtuľníky, separačný mlyn TM75 - technológia na zmenšovanie veľkosti 
biomasy. 
 
Ponuka služieb Wackerbauer Maschinenbau siaha od odborného poradenstva a konštrukcie až 
po výrobu vysokokvalitných presných strojov a strojných súčiastok, ktoré sú individuálne 
prispôsobené potrebám zákazníkov. 
 
Napriek tomu, že ide o menšiu spoločnosť (<100 zamestnancov) sa jej darí otvárať zahraničné 
trhy a to vďaka rozsiahlemu know-how a inovatívnemu mysleniu. Spoločnosť taktiež bola 
dvakrát ocenená Bavorskou štátnou cenou za vlastné zdvíhacie a prepravné zariadenie 
"Helilifter" a za separačný mlyn "TM75", ktorý sa používa na triedenie a separovanie odpadu. 
 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma Wackerbauer Maschinenbau GmbH sa zaujíma o partnerov v nasledovných oblastiach: 

1. Zástupcovia odpadového hospodárstva 

2. Prevádzkovatelia zariadení (recyklácia, kompostovanie) 

3. Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na výstavbu zariadení (napr. bioplynové stanice) 

 

Spoločnosť Wackerbauer Maschinenbau je otvorená novým projektom, novým partnerom a 
požiadavkám zákazníkov. 
 
 
Web: https://www.wackerbauer-maschinenbau.de/?lang=en   
 

https://www.wackerbauer-maschinenbau.de/?lang=en
https://www.wackerbauer-maschinenbau.de/?lang=en

