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Descriere:
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
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Solicitant:

Tipul și mărimea firmei: 
Anul înființării: 
Implicat în cooperare transnațională: 
Limbi vorbite:
Țara solicitantului:

Partener vizat:

Tipul și rolul partenerului vizat: 

Tipul și mărimea partenerului vizat: 

Tipul parteneriatului vizat: 

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o 

Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

http://www.adrnordest.ro/een/baza%20date/Expresie%20de%20Interes%20(RO).docx
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	Actualizare: 26 august 2015
	expirare: 25 august 2016
	referinta: TRFR20150603001 
	Descriere: Aceasta asociatie agro-alimentara franceza este specializata in cresterea crapului si are mai multe proiecte concentrate pe optimizarea procesului de prelucrare a crapului. Principala problema cu care se confrunta in prezent in procesul de prelucare a crapului consta in etapa de indepartare a oaselor. Crapii au, intr-adevar, o morfologie speciala avand o serie de oase in forma de Y care trebuiesc indepartate iar aceste oase sunt puternic prinse de muschi. De aceea oasele nu pot fi inlaturate prin extragere, ca la alte specii de pesti. atunci cand se aplica o forta mecanica pentru extragere, oasele se rup in doua bucati ramanand mereu o parte in carnea pestelui.  Se are in vedere orice tip de colaborare (acord de licenta sau acord comercial cu asistenta tehnica sau cooperare tehnica sau de cercetare). Asociatia agro-alimentara franceza cauta o solutie tehnica si este deschisa sa ia in calcul orice oportunitate de parteneriat.  
	Specificatie: Dispozitivele de inlaturare a oaselor actuale sunt de fapt cele care taie oasele. Masina taie fileul crapului in felii subtiri de 2-3 mm. Oasele sunt taiate in bucati care nu sunt detectabile de catre consumator si care nu afecteaza sanatatea acestuia. Cu toate acestea, aceasta metoda nu este suficient de eficienta, multe oase neffind taiate.  Specificatiile tehnice detaliate sunt disponibile si vor fi puse la dispozitia potentialilor parteneri. Scopul acestui proiect este fie de a gasi o noua metoda de inlaturare a oaselor din fileurile de crap sau de a imbunatati extragerea oaselor ramase de la masinile de taiat actuale. 
	comentarii 1: Nu este cazul
	Data crearii: 3 june 2015
	tip marimea firmei: IMM cu 11-49 angajati (intreprindere mijlocie)
	anul infiintarii: 1994
	implicare: Da
	Rezumat: O asociatie agro-alimentara franceza, specializata in cresterea pestilor, cauta o companie sau un centru de cercetare-dezvoltare capabil sa creeze o masina specifica care sa inlaturile oasele de peste pentru obtinerea de file de crap fara os. Metodele actuale (cu masini de taiat) nu sunt eficiente. Aceasta masina poate fi folosita si pentru alte tipuri de peste alb. Se cauta orice tip de colaborare (acord de licenta sau comercial cu asistenta tehnica sau acord de colaborare tehnica sau acord de cooperare in domeniul cercetarii)
	comentarii 2: -
	Tip marime partener: -
	Tip parteneriat: Acord de licenta; acord comercial cu asistenta tehnica; acord de cooperare tehnica; acord de cooperare pe cercetare
	Tipul partenerului: Companie de inginerie si proiectare sau centru de cercetare-dezvoltare, producator sau distribuitor de masini de prelucrare a pestelui, institut de cercetare in domeniul pisciculturii. 
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Cautarea unei masini specifice capabile sa indeparteze oasele de peste de la crap
	Tip solicitare: SOLICITARE DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza, franceza
	tara: Franta


