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SPOTKANIA BIZNESOWE Z 7 NIEMIECKIMI FIRMAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z 

BRANŻĄ PRODUKCYJNĄ 

 

Katowice (01.06.2022) i Wrocław (2-3.06.2022) 

 

Na zaproszenie Germany Trade & Invest oraz Brandenburskiej Agencji Wspierania 
Gospodarki (WFBB) 7 innowacyjnych firm z branży technologii energetycznych i 

ekologicznych przyjedzie do Polski, by spotkać się i nawiązać współpracę z polskimi 
przedsiębiorstwami. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

Uczestnicy: 

Proszę kliknąć na logo, by wyświetlić szczegółowy profil danej firmy 

 

 Elpro GmbH / Elpro Service GmbH 

Produkty i usługi produkcji procesowej oraz branża infrastruktury i produktów 

prawnie zastrzeżonych dla regionalnego transportu pasażerskiego zasilanego 

prądem stałym 

www.elpro.de 

 

 

 

GFWW - e. V. (Agencja Rozwoju Nauki i Gospodarki) 

Sieć przedsiębiorstw i instytucji państwowych z branży energii i magazynowania 

energii, fotoniki i przemysłu półprzewodników 

www.gfww.de   

 

  

Landpac 

Opatentowany proces zagęszczania w celu inteligentnego ulepszenia gruntu  

www.landpac-de.com   

  

 

LUMENION 

Stalowe systemy magazynowania energii na rzecz zaplanowanego zaopatrzenia 

w prąd i ciepło pochodzące z energii wiatrowej i solarnej 

www.lumenion.com  

 

 

nxtBase 

Różnorodność aplikacji AR, konfiguracji i integracji 

www.nxtbase.de   

 

 

 Optotransmitter Umweltschutz Technologie e.V. 

Instytut badań przemysłowych z zakresu optoelektroniki, sensoryki i cienkich 

warstw 

www.out-ev.de  

 

Xader 

Kompletne rozwiązania na rzecz ładowania samochodów elektryczny 

www.xader.de 

 

 

 

 

http://www.elpro.de/
http://www.gfww.de/
http://www.landpac-de.com/
http://www.lumenion.com/
http://www.nxtbase.de/
http://www.out-ev.de/
http://www.xader.de/


                    

 

Elpro GmbH / Elpro Service GmbH 
 
  

Osoba do kontaktu: Damian Budnik, Manager Serwisu / Członek Zarządu  

 

E-Mail: damian.budnik@elpro.de 

 

Telefon: +49 173 9280726 

 

www:  www.elpro.de  

 

 

Nasze rozwiązania: 

● projekty i procesy z zakresu technologii sterowania (Siemens PCS7 / B&R (ABB) APROL…) 

● zarządzanie energią zgodnie z ISO50001 za pomocą EOS. (www.elpro.de/eos) 

● budowa elektrowni/ biogazownie/ elektrociepłownie/ podziemne magazyny oleju i gazu/ stacje redukcji ciśnienia gazu 

/ tłocznie gazu / górnictwo 

● produkty regionalnego publicznego transportu osobowego w sektorze prądu stałego (DC) dla tramwajów, pociągów 

podmiejskich, elektromobilności (autobusów) 

● projekty infrastrukturalne do 110kV/ wszelkiego rodzaju transformatorownie/ zwłaszcza dla farm solarnych i 

wiatrowych 

 

Co nas wyróżnia? 

Ze względu na naszą siedzibę w Berlinie i fakt, że ELPRO powstało z ówczesnego AEG-OST mamy bezpośredni dostęp do 

historycznych projektów na terenach polskich, a oprócz tego znajdujemy się w niedalekiej odległości od polskiej granicy i 

większych miast. 

 

Nasze produkty i usługi z zakresu przemysłu procesowego oraz branży infrastruktury i produktów prawnie zastrzeżonych dla 

regionalnego transportu pasażerskiego zasilanego prądem stałym sprawiają, że jesteśmy ważnym i certyfikowanym dostawcą 

dla naszych klientów na terenie Niemiec. 

 

Te doświadczenia i aspekty technologiczne chcielibyśmy wykorzystać też w Polsce. Nasze zespoły posiadają polskie referencje, 

takie jak m.in. oczyszczalnia ścieków w Szczecinie, jedna z największych w okolicy. Posiadane kompetencje i doświadczenie 

rynkowe chcemy rozszerzać wraz z naszymi partnerami również w Polsce. 

 

Z tego względu chcemy poszerzać zakres naszych usług serwisowych i poszukujemy partnerów, z którymi moglibyśmy 

wzajemnie się wspierać w zakresie montażu elektrycznego, techniki sterowania oraz projektowania i programowania np. 

systemów Siemens PCS7 lub B&R APROL. 

 

Dzięki naszemu systemowi EOS (system zarządzania energią) jesteśmy pionierem w dziedzinie optymalizacji procesów i 

zarządzaniu energią zgodnie z ISO50001. Wraz z nowymi partnerami ulepszamy świat również w zakresie techniki procesowej i 

redukujemy emisję CO2. 

 

 

Do współpracy zapraszamy: 

 biura inżynierskie z doświadczeniem w technice sterowania i programowaniu urządzeń SPS oraz w branży górniczej 

 partnerów w zakresie elektromontażu i techniki sterowania oraz industrial IT services 

 zakłady miejskie i przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego 

 firmy z doświadczeniem w budowie szaf sterowniczych (zakłady produkcyjne) 

 specjalistów techniki procesowej i uniwersytety pracujące również nad optymalizacją procesów w dziedzinie technik 

energetycznych, transportu regionalnego, infrastruktury miejskiej (regionalny transport publiczny), firmy chemiczne, 

firmy zajmujące się dystrybucją gazu, oczyszczalnie, spalarnie odpadów i innych klientów przemysłowych  

mailto:damian.budnik@elpro.de
http://www.elpro.de/


                    

 

GFWW - e. V. (Agencja Rozwoju Nauki i Gospodarki) 
 
  

Osoba do kontaktu: dr Hans Richter, Prezes Zarządu 
 

E-Mail: richter@gfww.de 

 

Telefon:  +49 335 55 40 80 23 

 

www: www.gfww.de 

 

 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?  

● tworzymy sieć przedsiębiorstw i instytucji państwowych z branży energii i magazynowania energii, fotoniki i przemysłu 

półprzewodników 

● pośredniczymy i tworzymy sieci między przedsiębiorstwami z Polski i Niemiec  

● opracowujemy najnowsze wyniki badań i rozwoju niemieckiego środowiska przemysłowego 

 

 

Co nas wyróżnia?  

Nasza szeroka sieć licząca ponad 50 członków ze świata gospodarki i polityki obejmuje wszystkie obszary branży łańcucha 

wartości w zakresie energii, fotoniki i branży półprzewodników. Czy to dziedzina sensoryki, fotowoltaiki, technologii 

magazynowania (hybrydowego), czy też innych elektronicznych komponentów i systemów na rzecz inteligentnej elektroniki – 

my znamy odpowiednie przedsiębiorstwo w Niemczech i w regionie. 

 

 

Do współpracy zapraszamy:  

 przedsiębiorstwa produkcyjne, które przejmą część produkcji dla firm zrzeszonych w sieci 

 klastry zainteresowane networkingiem z niemiecką branżą 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:richter@gfww.de
http://www.gfww.de/


                    

 

Osoba do kontaktu: Axel Bretfeld, Członek Zarządu 
 

E-Mail: abretfeld@landpac-deutschland.de 
  

Tel.:  +49 151 16248812 

 

www:  www.landpac-de.com    

 

 

Landpac  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze rozwiązania:  

 opatentowany proces zagęszczania w celu inteligentnego ulepszenia gruntu za pomocą wysokoenergetycznego, 
dynamicznego zagęszczania uderzeniowego HDSV® 

 proces zagęszczania gruntu luźnego, usypanego lub naturalnego 
 znacząca poprawa gęstości gruntu na nienośnych gruntach budowlanych bez konieczności wymiany gleby 
 zastosowanie owalnego trój- lub pięciokrawędziowego bandażu stalowego, który przy wadze 10 - 12 ton każdy 

przenosi dużą energię uderzeniową z wysokości spadowej 150 mm do 230 mm na powierzchnię gruntu 
 możliwość bardzo ekonomicznego zastosowania dzięki technologii i czasowej precyzji rejestracji danych procesowych 
 ogólne specjalistyczne budownictwo głębokościowe z zastosowaniem wszelkich możliwych technologii zagęszczania 

podziemnego (we współpracy ze spółką matką ECOSOIL )  
 

 

Co nas wyróżnia? 

Za pomocą procesu „High Energy Impact Compaction”, w skrócie HEIC®, poprzez powtarzalne przejścia walca o stosunkowo 

dużej prędkości 12-15 km/h gęstość gleby na głębokości do 7 m zostaje znacznie zwiększona. Duża siła uderzeniowa uzyskiwana 

jest poprzez uderzenia trój- lub pięciokrawędziowego bandażu stalowego o masie 10-12 ton każdy z wysokości spadowej 150 

mm - 230 mm na powierzchnię gruntu. 

Szczególną cechą tego procesu jest zastosowanie systemu pomiarowego w celu stałego pomiaru reakcji uderzeniowej CIR® 

(Continuous Impact Response CIR®). System pomiarowy CIR® umożliwia precyzyjną czasowo kontrolę reakcji uderzeniowej na 

podłoże, a tym samym istotne zabezpieczenie jakości podczas zagęszczania. 

Ponadto zastosowanie pomiaru stałego osiadania za pomocą opatentowanego systemu CIS® (Continuous Impact Settlement 

CIS®). System pomiarowy CIS® umożliwia pozyskanie dowodu na głębokość osiadania w wyniku zagęszczania. Dowód ten 

pokazuje różnice w osiadaniu gruntu, wartości maksymalne i minimalne. CIS® może zatem być wykorzystywany jako 

uzupełnienie do CIR® i innych konwencjonalnych metod testowych w celu kierowania procesem HDSV®. Dzięki temu możliwa 

jest unikalna pod względem jakościowym i gospodarczym optymalizacja nakładu i koniecznych prac.   

 

Posiadamy około 25-letnie doświadczenie w rekultywacji krajobrazów górniczych (zagłębie łużyckie i środkowo-niemieckie), 

przede wszystkim w zakresie wszelkich powszechnych technologii zagęszczania gleby pod ziemią, również zagęszczania 

ziemnowodnego, w budownictwie wodnym, rekultywacji skażonego gruntu i budowie wysypisk. 

 

 

Do współpracy zapraszamy:  

 firmy zajmujące się rekultywacją/ odpowiedzialne za wykorzystanie krajobrazów pokopalnianych 

 wykonawców generalnych/ inwestorów z zakresu specjalistycznego budowlnictwa podziemnego, zagęszczania 

głębinowego, rekultywacji w projektach budowlanych 

 

Przykładowe obszary współpracy:  

 zwiększenie nośności gruntu budowlanego dla realizacji projektów budowlanych (projekty infrastrukturalne, większe 

budowle halowe i budynki) 
 rekultywacja np. starych powierzchni nadkładowych („budowa bezpiecznej nawierzchni”) na terenach kopalni 

odkrywkowych  

mailto:abretfeld@landpac-deutschland.de
mailto:abretfeld@landpac-deutschland.de
http://www.landpac-de.com/
http://www.landpac-de.com/
https://www.ecosoil-umwelt.de/


                    

 

Lumenion GmbH 
 
   

           Osoba do kontaktu: Peter Kordt, Członek Zarządu 

  

                                          E-Mail: peter.kordt@lumenion.com   

 

                                          Telefon:  +49 305 55705101 

 

                                          www:  www.lumenion.com           

 

 

Nasze rozwiązania: 

● zaopatrzenie w energię termiczną bez użycia gazu 

● ciepło procesowe do zastosowania w przemyśle 

● udostępnianie taśm termoprzewodzących o poziomie temperatury do 450°C 

● mostkowanie wahań w zaopatrzeniu 

● równoległe wykorzystanie zbiorników na rzecz usług sieciowych 

 

 

Co nas wyróżnia? 

Nasza technologia magazynowania opiera się na elementach stalowych. To one udostępniają energię elektryczną stosownie do 

zużycia ciepła neutralnie dla środowiska. Poprzez asymetryczne ładownie i rozładowywanie jednostki umieszczone w 

dzielnicach mieszkalnych mogą szybko pobierać dostępny prąd, tanio go przechowywać i ponownie udostępniać. Dzięki temu 

procesowi można wykorzystać per se zmieniające się ceny elektryczności, ponieważ zbiornik można np. w 6 godzin załadować i 

przez 24 godziny rozładowywać. Zastosowana stal gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez zużywania materiału. Poprzez 

zamianę prądu w ciepło i izolację zgodną z normami przemysłowymi można przyjąć dużą sprawność całkowitą (round-trip 

efficiency) na poziomie 85%. Jednocześnie zastosowane taśmy termoprzewodzące redukują zużycie paliw kopalnianych i 

długotrwale poprawiają bilans CO2. 

 

 

Do współpracy zapraszamy: 

 przedsiębiorstwa przemysłowe mające zapotrzebowanie w obszarze ciepła 

 operatorów sieci ciepłowniczych lokalnych i dalekiego zasięgu 

 dostawców energii i kontraktorów energii 

 projektantów z sektora przemysłowego i nieruchomości 

 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:peter.kordt@lumenion.com
http://www.lumenion.com/


                    

 

nxtBase technologies GmbH 
 

          

Osoba do kontaktu: Jörg Jonas-Kops, CEO 

 

E-Mail: Joerg.jonas-kops@nxtbase.de 

 

Telefon: +49 331 81327800 

 

www:  www.nxtbase.de  

 

 

 

Nasze rozwiązania: 

● interfejs nxtGate, który dokuje systemy ERP i WMS oraz importuje, strukturyzuje i mapuje dane z Excela 

● platforma nxtSuite, w pełni zintegrowana i modułowa, umożliwiająca pełny ogląd na obszar logistyki, zleceń 

konserwacji i napraw w firmach produkcyjnych  

● rozwiązania z obszaru „mobilnego miejsca pracy”, sprzęt i opropgramowanie m.in. do szkoleń pracowników z 

wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości  

 

Produkty nxtBase umożliwiają:  

● dzielenie się know-how 

● wyjaśnienie, w sposób zrozumiały dla każdego, kompleksowych procesów 

● oszczędność kosztów, zwiększenie wydajności i poprawę produktywności 

● prognostyczne analizy prac konserwacyjnych i utrzymania stanu 

 

Co nas wyróżnia:  

Szczególną cechą idei naszej działalności jest to, że łączymy świat realny ze światem wirtualnym. Nasza platforma wizualizuje, 

symuluje, trenuje i pomaga wykonać, ponieważ jesteśmy w stanie przetransferować wiedzę w każde miejsce, by mógł z tego 

skorzystać np. field-service/ doradca klienta dobrze wykonując swoją pracę. 

 

Do współpracy zapraszamy: 

firmy, które poszukują nowoczesnych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu oraz szkoleń pracowników w takich branżach jak:  

 transport, 

 logistyka, 

 lotnictwo, 

 budowa maszyn, 

 zasilanie energią. 

 

 
  

mailto:Joerg.jonas-kops@nxtbase.de
http://www.nxtbase.de/


                    

 

Optotransmitter Umweltschutz Technologie e.V. 
 
 

Osoba do kontaktu: dr Adrian Mahlkow, Wiceprezes Zarządu 

 

E-Mail: mahlkow@out-ev.de 

 

Telefon: +49 306 09847230 

 

www:  www.out-ev.de  

 

 

Nasze rozwiązania:  

● instytut badań przemysłowych z zakresu optoelektroniki, sensoryki i cienkich warstw 

● w ciągu 30 lat ponad 1000 partnerów MŚP w zakresie badań i rozwoju 

● chęć współpracy z MŚP w Polsce, skuteczny udział w niemalże wszystkich przetargach Phoenix 

 

 

Co nas wyróżnia?  

Niemalże każdy projekt badawczo-rozwojowy powstaje w bezpośredniej współpracy z małymi i średnimi firmami, w związku z 

czym jest ściśle związany z konkretnym zastosowaniem i zwykle natychmiast może zostać zamieniony w produkt. 

Optoelektronika (fotonika) jest technologią przekrojową reprezentowaną niemalże w każdej dziedzinie przemysłowej. Nie ma 

praktycznie żadnej branży, z jaką byśmy nie pracowali w celu rozwiązania zagadnień związanych z produktami i procesami. Ze 

względu na wielkość naszego przedsiębiorstwa liczącego 35 pracowników doskonale dogadujemy się z MŚP.  

  

 

Do współpracy zapraszamy: 

 firmy z obszaru elektroniki, współpraca począwszy od designu do wykonania  

 firmy z obszaru optoelektroniki, współpraca począwszy od designu, poprzez kontrolę procesu, aż do dopuszczenia 

(posiadamy akredytowane laboratorium) 

 firmy poszukujące partnerów w Niemczech; znamy MŚP z niemalże każdej branży   

mahlkow@out-ev.de
http://www.out-ev.de/


                    

 

 

XADER UG  
 

 
Osoba do kontaktu: inż. dypl. Felix Gerhardt, Członek Zarządu 
 
E-Mail: felix.gerhardt@xader.de 

 

Telefon: +49 351 79679498 

 

www:  www.xader.de  

 

 

Nasze rozwiązania:  

● kompleksowe systemy ładowania samochodów elektrycznych 

● koncepcje, planowanie, wnioskowanie, dostarczanie, instalacja i użytkowanie 

● analiza floty pojazdów i późniejsze doradztwo w zakresie elektryfikacji floty pojazdów bez ograniczeń zastosowania 

 

 

Co nas wyróżnia? 

Jesteśmy młodą firmą, dzięki czemu działamy szybko i mamy indywidualne podejście do każdego klienta. Ponieważ posiadamy 

siedzibę w Dreźnie, odległość od Polski nie jest duża. Dzięki temu w trakcie planowania i użytkowania często możliwe są 

spotkania na miejscu, by efektywnie rozwiązywać ewentualne problemy. Oprócz tego jesteśmy bardzo elastyczni. Jesteśmy 

otwarci na wszelkie możliwe rodzaje współpracy, nieograniczone wytycznymi. Ponadto cenimy sobie niezależność od 

producentów, przez co dla każdego projektu wykorzystujemy najlepsze produkty na rynku i możemy zmienić producenta w 

przypadku braku danego produktu. 

 

 

Do współpracy zapraszamy:  

 producentów stacji ładowania 

 potencjalnych klientów np. zakłady miejskie, duże przedsiębiorstwa i dostawców produktów mobilnych 

 producentów pojazdów elektrycznych (samochody, autobusy itd.), którzy dzięki nam mogą zaoferować swoim 

klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie ładowania 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:felix.gerhardt@xader.de
http://www.xader.de/


                    

 

Od 2011 roku oba kraje związkowe Berlin i Brandenburgia w ramach Klastra Techniki 

Energetycznej Berlin-Brandenburgia mają swój znaczący wkład głównie w obszar energii 

odnawialnej, wydajności energetycznej, sieci i zasobników energetycznych i maszyn 

przepływowych oraz techniki energetycznej, czym przyczyniają się do wsparcia 

transgranicznego potencjału innowacyjności. Poprzez sieć liczącą około 6300 

przedsiębiorstw z branży techniki energetycznej z regionu stołecznego obejmującą ponad 30 jednostek badawczych istotnie 

zwiększamy obrót nowymi produktami i usługami. Zespół fachowców łączy kompetencje w regionie stolicy i skupia 

ekspertów z dziedziny gospodarki, nauki, polityki i sektora publicznego na rzecz rozwiązań i idei wytwórstwa energii 

uwzględniającego ochronę zasobów, inteligentny podział, sensowne magazynowanie i wydajne wykorzystanie. 

 

 

Germany Trade & Invest stanowi pierwszy 

adres kontaktowy dla średnich 

przedsiębiorstw zajmujących się 

eksportem do Niemczec oraz dla 

przedsiębiorstw szukających informacji na 

temat możliwości inwestycyjnych. GTAI to 

z jednej strony rozbudowana sieć 

ekspertów, a z drugiej strony baza wiedzy i 

informacji o regionach niemieckich oraz 

poszczególnych branżach, a także innych 

rynkach zagranicznych. Posiadając 

analityków gospodarczych w ponad 120 

krajach GTAI oferuje podstawową wiedzę 

potrzebną do przygotowania i realizacji 

transakcji zagranicznych. Jednocześnie 

GTAI prowadzi działania marketingowe za 

granicą na rzecz lokalizacji w Niemczech. 

Na terenie Niemiec GTAI dba o wsparcie 

internacjonalizacji regionów, w których 

miała miejsce zmiana strukturalna. 

 

 

 

 

 

Brandenburska Agencja Wspierania 

Gospodarski (WFBB) 

jest  partnerem w kwestiach wsparcia 

gospodarczego i zawodowego w 

Brandenburgii. Brandenburgia należy do 

najbardziej dynamicznych regionów 

gospodarczych Europy. Tutaj 

przedsiębiorstwa znajdą nalepsze 

warunki do wykucia sukcesu 

gospodarczego, a specjaliści do realizacji 

zawodowej. Szerokie i komplementarne 

usługi świadczone przez WFBB na rzecz 

inwestorów, lokalnych przedsiębiorstw i 

start-up´ów technologicznych są w tej 

postaci unikalne na skalę całych 

Niemiec. 

 

 

 

DREBERIS jest międzynarodową 

firmą doradczą z siedzibą w 

Dreźnie (Niemcy) oraz biurami we 

Wrocławiu, Schwyz (Szwajcaria) i 

we Lwowie (Ukraina). 

Specjalizujemy się w doradztwie 

strategicznym i w dziedzinie 

innowacyjnej internacjonalizacji 

dla małych i średnich 

przedsiębiorstw i instytucji 

publicznych. Istniejemy na rynku 

już od ponad 20 lat! Od tego 

czasu pokierowaliśmy już udaną 

ekspansją ponad 1200 firm na 

nowe rynki zagraniczne w 50 

branżach, w ponad 35 krajach na 

6 kontynentach - głównie z i do 

Polski, Niemiec, Szwajcarii.  
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