veletrhy a konference

EuroBlech 2018:
zpracování plechu
v éře digitalizace
V osmi halách hannoverského výstaviště se od 23. do 26. října 2018
bude konat veletrh EuroBlech. Tato významná výstavní akce, zaměřená na zpracování plechu, je charakteristická mnoha živými ukázkami ve stáncích. Návštěvníci tak uvidí v provozu stroje, linky i řídicí systémy používané v různých fázích zpracování plechu. Veletrh je
pořádán každý druhý rok, a tak by si ho neměli nechat ujít odborníci
na zpracování plechu, ať již to jsou konstruktéři, vedoucí výroby, manažeři kvality, či pracovníci nákupu, výrobci, nebo techničtí ředitelé
a specialisté z profesních sdružení i výzkumu a vývoje.

Obr. 1. Živé ukázky techniky na zpracování plechu jsou na veletrhu
EuroBlech velmi oblíbené

„Digitální transformace je v současnosti důležitým tématem v průmyslu. Vyžaduje úzkou spolupráci v celém řetězci tvorby hodnoty,
od řízení výroby až po údržbu,“ říká ředitelka veletrhu EuroBlech
Evelyn Warwicková ze společnosti Mack Brooks Exhibitions, která
jej pořádá. „Největší výzvou pro firmy v oboru zpracování plechů je
vytvořit inteligentní výrobní prostředí založené na bezpečné výměně
dat a síťovém propojení strojů a procesů. EuroBlech 2018 nabízí návštěvníkům možnost vyřešit tento požadavek. Spojí se s obchodními
partnery, což jim pomůže propojit procesy, stroje a systémy v jejich
výrobních provozech,“ pokračuje Evelyn Warwicková.
Minulý ročník veletrhu EuroBlech v roce 2016 využilo k prezentaci celkem 1 505 vystavovatelů a přijelo si jej prohlédnout
60 636 návštěvníků. Letos budou na veletrhu vystavovat firmy z celého světa, nejvíce jich je z Německa, Itálie, Turecka, Číny, Nizozemska, Španělska, Švýcarska, Rakouska a USA. Na veletrhu Euroblech 2018 se chystá vystavovat celkem 13 firem z České republiky. V hale 12 najdou návštěvníci čtyři firmy, které se specializují
na řezání materiálu (standardní, plazmové i laserové): Techno Park
Servis, Vanad 2000, MGM a SV metal. Oddělování materiálu je také
specializací firem 4ISP v hale 16 a PVT v hale 15.
V hale 13 budou vystavovat dvě české firmy, DAWELL CZ
a Strong Hand Europe. Technologie povrchových úprav se v hale
14 rozhodla prezentovat společnost RWT. Plechy a výrobky z nich
vystavují firmy Billstein CEE a Železárny Velký Šenov (hala 17),
zatímco technologie zpracování a tvarování plechů firmy N.KO
a SWAH (hala 27).
Další informace jsou na www.euroblech.com.
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Step into
the digital reality
25. MEZINÁRODNÍ VELETRH
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
23. – 26. ŘÍJNA 2018
HANNOVER, NĚMECKO
• Plechy, trubky, proﬁly

• Flexibilní zpracování plechu

• Manipulace

• Zpracování trubek/proﬁlů

• Tváření

• Slitiny

• Hotové výrobky, díly,
sestavy

• Povrchová úprava

• Oddělování, řezání

• Systémy CAD/CAM/CIM /
zpracování dat

• Spojování, svařování

• Nástroje, barviva

Organisers:

www.euroblech.com
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