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Informator na Targach
Jubileuszowych Bastry Weindich

Każdy kto przechadzał się wśród stoisk firm zgromadzonych w chorzowskiej siedzibie firmy Bastra Weindich, miał niepowtarzalną okazję, aby
z bliska przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom technologicznym skierowanym do branży mięsnej i gastronomicznej.

Bayha & Strackbein GmbH na swoim stoisku zaprezentowała kilka ciekawych propozycji. Pierwszą była komora do warzenia i smażenia BASTRA, wyposażona w dymogenerator zewnętrzny. Komora ta może być eksploatowana także
jako uniwersalne urządzenie do warzenia i wędzenia. W ten sposób umożliwia ona rozszerzony wachlarz możliwości produkcyjnych, cechujący sprawdzoną serię modeli BASTRAMAT,
które są projektowane, produkowane i sprzedawane w Niemczech przez Bayha & Strackbein GmbH od roku 1972 (od prawie 40 lat) i jak
nam powiedziano na stoisku, przyczyniły się one
do tego, że nazwa BASTRA jest znana jako marka na całym świecie. W komorach Bastra, najwyższy poziom funkcjonalności, bezpieczeństwa
procesu produkcji i wygody użytkownika jest zagwarantowany poprzez zastosowanie szklanego panelu sterownika mikroprocesorowego GP
Tec 500, który umożliwia perfekcyjne sterowanie i ostrożną obróbkę przy minimalnej redukcji wagi surowca.
Firma zaprezentowała również dymogeneratory
zrębkowe 1200 HS i 1200 HE, które zostały zaprojektowane specjalnie dla urządzeń wielowózkowych do wędzenia ciepłego i zimnego, dla 4 do
12 wózków oraz dla dymogeneratorów do dojrzewania, mieszczących maksymalnie 40 wózków,
kompletując w ten sposób linię produktów INDUSTRIAL LINE.
Zapewniono nas, że ten wysokowydajny dymogenerator został już w wersji standardowej (HS)
wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty. W funkcjonalnie rozszerzonej wersji HE oferuje on liczne, innowacyjne funkcje dodatkowe,
przyjazne dla użytkownika.
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Długą tradycję ma w firmie także produkcja kotłów do warzenia. Są one już od ponad 50 lat jednym z głównych składników programu produktów BASTRA. Prezentowany w Chorzowie kocioł
do warzenia INDUSTRIAL LINE o pojemności 800 litrów został zaprojektowany specjalnie dla
użytkowników przemysłowych i wyposażony w szklany panel sterownika mikroprocesorowego
GP Tec 80. Wkład kotła jest wykonany ze stali szlachetnej wysokiej jakości, zespawany bezspoinowo i posiada wysokowydajną izolację z tworzywa mineralnego. Bezpieczny odciążający przegub obrotowy zapewnia proste otwieranie dwuściennej pokrywy izolacyjnej. Zapewniono nas, że
użytkownicy mogą zastosować opcjonalnie oprogramowanie wizualizacyjne BASTRA VIEW &
CONTROL, zarówno w przypadku urządzeń uniwersalnych, jak i w kotłach do warzenia, dzięki czemu mają możliwość komputerowego protokołowania różnych parametrów procesowych.
Z kolei firma Damar pokazała na targach: maszynę wiążącą Eurodamar
DM-30, maszynę do zakładania pętelek Hanfix B-10 oraz wszystkie rodzaje przędzy, które współpracują
z wyżej wymienionymi urządzeniami. Damar był jedyną firmą, która w Chorzowie prezentowała
tego typu asortyment. Jak
nam powiedział przedstawiciel firmy, zainteresowanie klientów przerosło jego
oczekiwania, co odzwierciedla ilość umówionych prezentacji urządzeń w zakładach masarskich w najbliższym kwartale. Zapewniał nas również, że zaprezentowana maszyna wiążąca
Eurodamar DM-30, w związku z zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi,
jest liderem pod względem sprzedaży na rynku polskim. Niemniej Damar nie spoczywa na laurach i poprzez aktywną eksplorację, zdobywa coraz większy udział w rynkach naszych południowych i wschodnich sąsiadów. Dzieje się tak, ponieważ zaprezentowane przez firmę maszyny stają się nieodzownym elementem wyposażenia każdej masarni, która poważnie myśli o ciągłym
rozwoju i nowoczesnej produkcji. Damar zapewnia również pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a dzięki mobilnym i doskonale wyszkolonym serwisantom czas oczekiwania na naprawę
nie przekracza 48 godzin.
Z kolei firma Testo zaprezentowała nowe, kompaktowe, składane termometry 103 i 104, wygodne do wszelkiego rodzaju pomiarów i przeznaczone do szybkiej kontroli temperatury produktów
spożywczych. Model Testo 103 to najmniejszy
składany termometr na rynku, zaś Testo 104 to
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pierwszy wodoodporny składany model. Oba
są poręczne i natychmiast gotowe do użycia, co czyni je szczególnie idealnymi do mierzenia temperatury wewnętrznej i pomiarów
punktowych: w gastronomii (w tym punktach szybkiej obsługi, stołówkach, kuchniach
i restauracjach), w sieci supermarketów, u małych producentów żywności i sprzedawców, takich jak piekarze i rzeźnicy oraz w przemyśle
spożywczym, dziale zapewnienia jakości, produkcji i logistyce wewnętrznej. Ponadto Testo promowało w Chorzowie testo Saveris™ - stabilny,
w pełni zautomatyzowany system monitoringu temperatury i wilgotności dla przemysłu spożywczego, zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normami HACCP.
Firma Kulinaria miała na Targach Jubileuszowych
dwa stoiska. Jedno standardowe, zlokalizowane w części mięsnej, natomiast drugie przy warsztacie produkcyjnym, gdzie na bieżąco na oczach widzów powstawały wyroby mięsne. Technolodzy tej firmy brali czynny
udział w pracach warsztatu! Ponadto, Kulinaria promowała w Chorzowie zdrowe ekologiczne wyroby, zarówno poprzez potrawy z gęsiny jak i szeroką gamę mieszanek przyprawowych, w tym linię NON- MSG bez
glutaminianu sodu.
Nie sposób było przepytać wszystkich wystawców!
Wielu z nich było zresztą bardzo zajętych rozmowami handlowymi. Podobno mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Idąc tym tropem, my milczymy i pozwalamy działać zmysłom, patrzcie Państwo i oceniajcie sami! A jest na co popatrzeć!
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