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Az „intelligens" sör drónnal készül - videó
The World's First Beer-Brewing Drone
Video of The World&#039;s First Beer-Brewing Drone

A fejlesztéseknek köszönhetően újabb és újabb területeken vetik be a drónokat, egy philadelphiai
sörfőzde tulajdonosai például úgy határoztak, hogy bevonják a sörkészítésbe is.
A Dock Street Brewing sörfőzde úgy döntött, hogy együttműködést kezdeményez a szomszédjában
lévő drón gyártóval, az Exyn Technologies-al, amely vállalta azt a feladatot, hogy létrehozza az első
olyan drónt, mely közreműködik a sörgyártás folyamatában. Az Exyn szerint az autonóm légi
robotrendszereket általában ipari célokhoz használják olyan területeken, mint például a bányászat,
az építés és az atomenergia. Az új sörmárka, a Swarm Intelligence számára a technológiai vállalat
megépítette azt drónt, amelyik egy kisebb sörfőzde tartályai fölött is képes lebegni, hogy segítsen
olyan dolgokban, mint például a komló adagolása.
- Mindig az innovációra összpontosítottunk, hogy megelőzzük a versenytársakat. Kézműves
sörgyárunkat 1985-ben hoztuk létre, jóval azelőtt, hogy az országban ilyen típusú sörfőzdék nyíltak
volna. Hamarosan a drónok veszik át sok iparág különböző szektorait, de a mi ötletünk az első ilyen
együttműködés, ahol a drónok a sör készítésében közreműködnek – mondja Renata Certo-Ware, a
Dock Street Brewing képviselője.
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Ráadásul a drónok egyik legjobb képességét felhasználták a sörcímke művészi megalkotásához. A
drón elképesztően alapos, részletes 3D-s képet készített a sörfőzdéről, amelyet a szokásos
fényképezési módszer egyszerűen soha nem tudott elkészíteni.
Az első, drón közreműködésével készült ital egy könnyű sör lesz, amit Swarm Intelligence néven
hoznak forgalomba. Készítői szerint az íze könnyű, virágos, ami nem csoda, hiszen tartalmaz egy kis
helyi narancsvirág mézet is.
A Swarm Intelligence sört először január 28-án, a Dock Street Philadelphia sörgyárban lehet
megvásárolni. Arról egyelőre nincs szó, hogy a drón fogja kiszolgálni a vásárlókat.
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