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n Polska centralna.

Sytuacja rynkowa 
w okresie pandemii

Wprawdzie konsumpcja 
pieczywa w  trakcie ostatnich 
miesięcy pandemii nie zma-
lała i wydawać by się mogło, 
że branża piekarska ma się 
dobrze, to jednak zaintere-
sowanie inwestycjami w roz-
budowę, czy też unowocze-
śnienie parku maszynowego 
znacząco spadło. 

Co więcej, klienci przy-
gotowujący się miesiącami 
do inwestycji zaczęli wyco-
fywać się ze swoich planów. 
Lęk i obawa przed nieznanym 
„wrogiem” i jego ewentualnymi następstwami okazały się sil-
niejsze. Okazując zrozumienie ufaliśmy, że klienci odnajdą 
się w nowej rzeczywistości, a konieczność rynkowa podykto-
wana działaniami konkurencji skłoni do podjęcia wcześniej 
zaplanowanych modernizacji. Tym bardziej, że większość 
znanych nam planów inwestycyjnych była dobrze przemyśla-
na i skalkulowana, raczej bezpieczna. Zaczynamy się oswajać 
z sytuacją pandemiczną, zachowując reżim sanitarny. Klienci 
wracają do planów inwestycyjnych. 

Serwis firmy GETH
Dział serwisu firmy GETH nie miał przymusowego lock-

downu. Okres pandemii zbiegł się z realizacją dużych i am-
bitnych wykonawczo projektów dużych piekarni o charakte-
rze rzemieślniczym, w Polsce centralnej oraz na zachodnim 
wybrzeżu, kolejna planowana jest na wybrzeżu środkowym.

Kompleksowość 
nowoprojektowanych instalacji
Realizowane projekty obejmują instalacje pie-

cowe, pracujące w różnej technologii (są to piece 
cyklotermiczne i  termoolejowe) wraz z  automa-
tyzacją załadunku, systemy chłodnicze (komory 
chłodniczo-garownicze, chłodnie, mroźnie szo-
kowe, garownie z chłodzeniem) oraz systemy od-
zysku energii, które postrzegane są coraz częściej 
jako nieodłączny element każdej inwestycji. 

Wydaje się, że opracowane projekty (instalacje 
piecowe z  automatycznym systemem załadunku 
w połączeniu z odzyskiem energii oraz systema-
mi chłodniczymi, dającymi komfort pracy oraz 
przewagę jakości wśród konkurencji) stają się po-
woli standardem idealnie dopasowanym do po-
trzeb polskiego rynku. 

Wymienniki ciepła i odzysk energii

W  projektach postawiono na odzysk energii nie 
tylko z pary i  spalin pieców, ale również z urządzeń 
chłodniczych, które pracują przecież całą dobę. W tym 
celu montowane są specjalne wymienniki. Pozyska-
na energia cieplna buforowana jest w zbiornikach na 
wodę. Walorem oczywistym, w  porównaniu z  tra-
dycyjnym systemem elektrycznym, jest oszczędność 
energii, mniej oczywisty jest fakt, że ciepło zbuforo-
wane w postaci wody (o temp. ±45°C) tworzy łagodny 
klimat w  ogrzewaniu garowni (nie jest agresywne), 
a to przedkłada się na wyjątkową jakość produktów. 

Zrobotyzowane stacje 
do podbierania peelboardów z wózków

Walory smakowe i  aroma-
tyczne, które daje wydłużona 
i  kontrolowana fermentacja 
ciasta przekonały piekarzy do 
inwestowania w  systemy chłod-
nicze już jakiś czas temu. Naj-
lepszym miejscem układania 
kęsów na wózku, który wjeżdża 
do chłodnio-garowni są peel-
boardy, specjalne deski garow-
nicze. Z  czasem okazało się, że 
potrzebne jest ogniwo do odbie-
rania desek z  wózków. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
zadbaliśmy o  kompleksowość 
oferty wprowadzając takie roz-
wiązanie. 

Inwestycje w dobie pandemii
– kompleksowe projekty oraz kompleksowe wykonanie
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Aktualnie realizowany pro-
jekt zawiera zrobotyzowaną 
stację pobierania peelboardów, 
sprzężoną z  automatycznym 
stołem załadunku pieców. 
Pracownik wyjeżdża wózkiem 
z komory chłodniczej i wczepia 
go do stacji dokowania, skąd 
mechaniczne „łapki” zabierają 
deskę z produktem. Transporter 
taśmowy przekazuje peelboardy 
do systemu podbierania kęsów 
ciasta (jest to ruchoma taśma 
ze specjalnym noskiem). Dzięki 
temu systemowi w  sposób zna-
czący usprawniona zostaje praca, 
a struktura kęsów i ich trwałość 
(po wielogodzinnym procesie 
fermentacji) jest nienaruszona. 

Spójność instalacji w modelu 
wykonania „wszystko z jednej ręki”

Wspomniane projekty realizowane są kompleksowo 
w tzw. modelu „wszystko z jednej ręki”. Inwestorzy po-
stawili na jedną ekipę wykonawczą w zakresie instalacji 
piecowej, chłodniczej oraz systemu odzysku energii.

Dlaczego? Wybór jednego oferenta to rozwiązanie 
gwarantujące przede wszystkim spójność instalacji. 
Miejsca synchronizacji systemów w przypadku kilku 
niezależnych wykonawców są wyeliminowane. 

Z  perspektywy oferenta, kompleksowe rozpatry-
wanie potrzeb w fazie planowania pozwala na bardziej 
wnikliwą analizę oraz znajdowanie ciekawszych roz-
wiązań. Wiele pomniejszych aspektów sprzyja rów-
nież tej decyzji, jak choćby komunikacja ekipy pro-
jektowo-budowlanej z jedną ekipą montażową (jedno 

źródło rzutów, przyłączy, rysunków). Inwestorom łatwiej sta-
wiać wymagania, a wykonawca jest bardziej świadomy odpo-
wiedzialności za całą instalację. Na dalszym etapie wygodna 
jest możliwość kopiowania i wgrywania „softu” w poszczegól-
nych sterowaniach (wymienne panele), które są kompatybilne.

Elastyczność nowoczesnej techniki 
produkcyjnej

Mimo zachodniego sznytu techniki zachowane są polskie 
technologie produkcyjne, przykładem niech będzie wykorzysta-
nie kwasów żytnich i pszennych, czy wydłużona fermentacja dla 
wydobycia niepowtarzalnych walorów smakowo-zapachowych. 
Tradycyjne polskie wyroby już od lat stawiane są na pierwszym 
miejscu w ofercie. Klienci poszukują smaków dzieciństwa z daw-
nych rzemieślniczych pracowni. Dlatego chcemy podkreślić, że 
modernizacja parku maszynowego nie wyklucza tradycyjnych 
technologii, ani też nie wymusza unifikacji produktów. 

Zastosowane rozwiązania 
techniczne sprzyjają indywi-
dualizacji produkcji i pozwa-
lają na kontynuację tradycji. 

Powyższe projekty nakre-
ślają pewien kierunek rozwo-
ju w  polskich piekarniach. 
Zakup pojedynczych urzą-
dzeń już nie daje gwarancji 
przetrwania wobec silnej 
konkurencji. Tylko komplek-
sowe instalacje z możliwością 
odzysku energii są w  stanie 
obronić się na rynku. 
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