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Digital Factory jako hlavní téma MSV 
2019

Postupující digitalizace ve všech oblas-
tech lidské činnosti přináší stále nové, mno-
hem vyspělejší a přitom realističtější mo-
dely výroby. Názornou a velmi pokročilou 
ukázkou digitální transformace bude letoš-
ní speciální expozice v pavilonu A1 s ná-
zvem Digitální továrna 2.0. Zájemci pozna-
jí principy digitalizace výroby i jednotlivé 
výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím 
prezentací vystavovatelů. Mezi partnery 
Digitální továrny 2.0 na MSV patří společ-
nosti Microsoft či ABB, které zde představí 
své expozice. Velkým lákadlem bude i kon-
cept připravovaného vozu Škoda Vision iV, 
který nabídne pohled na elektrickou bu-
doucnost značky Škoda. Spoluorganizáto-
rem projektu Digitální továrna 2.0 je spo-
lečnost 33A+. Další řešení zaměřená na 
digitální budoucnost budou prezentována 
v expozicích vystavovatelů v jednotlivých 
oborových halách.

Od Baskicka po Čínu: celý svět vystavuje 
v Brně

Na MSV každý rok míří firmy z nejméně 
tří desítek zemí a ani letos tomu nebude ji-
nak. „Zájem o účast je tradičně vysoký a stej-
ně jako v minulých letech se zaplní celé vý-
staviště. Na MSV zůstává největším oborem 
obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových 
zajímavých firem z České republiky i ze za-
hraničí registruje veletrh Transport a Logisti-
ka,“ konstatuje ředitel MSV Michalis Busios. 
Z více než 100 vystavovatelů bude polovina 
zahraničních a lídři světového trhu do Brna 
přivezou to nejlepší ze své nabídky – od su-
pervýkonných obráběcích strojů až po průmy-
slové roboty poslední generace. Nejvíce za-
hraničních vystavovatelů přijede opět z Ně-
mecka, odkud jsou ohlášeny také dvě tradiční 
oficiální účasti zaštítěné spolkovými země-
mi. Větší z nich v počtu patnáct firem chystá 
Bavorsko, druhý stánek, Mitteldeutschland, 
s pěti firmami reprezentují země Sasko, Sas-
ko-Anhaltsko a Durynsko. Slovensko se před-
staví pod hlavičkou Slovenské agentury pro 
rozvoj investic a obchodu SARIO v pavilonu 
V. Návštěvníci dále uvidí oficiální expozice 

MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací 
pro průmysl budoucnosti

Baskicka, Běloruska, Čínské lidové republi-
ky, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Ruska 
či Tchaj-wanu. Letošní novinkou je ofici-
ální expozice Maďarska. V novodobé histo-
rii MSV jde o premiérovou účast Maďarska 
na této úrovni.

Česká národní expozice The Country For 
The Future

Česko svůj ekonomický potenciál nově 
prezentuje pod značkou Czech Republic: The 
Country For The Future. Na MSV se tak vů-

bec poprvé pod jednou střechou společně 
představí třináct státních institucí: Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obra-
ny ČR, Agentura pro podnikání a inovace, 
CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní 
banka, Česká rozvojová agentura, Českomo-
ravská záruční a rozvojová banka, Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, Technolo-
gická agentura ČR, Úřad průmyslového vlast-
nictví a Strojírenský zkušební ústav. Zájem-
cům o jejich služby pomohou mnoha nástroji 
v jednotlivých fázích podnikání – od inova-
tivní myšlenky přes její realizaci až po export 
technologií do zahraničí. Konzultace profe-
sionálů z jednotlivých agentur doplní dopro-
vodný program expozice s několika speciali-

zovanými semináři. Expozici návštěvníci na-
jdou v pavilonu Z.

Obrábění znovu ve velkém stylu

Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem 
obsazené plochy jsou tradičně nejsilnějším 
oborem MSV obráběcí a tvářecí stroje, kam 
patří také nástroje, řídicí systémy a další pří-
slušenství. Obrábění obsadí největší pavilon P, 
zatímco tváření je vyhrazen pavilon B. Z vel-
kých tradičních vystavovatelů opět nebudou 
chybět DMG Mori, Tajmac-ZPS, Kovosvit 
MAS, Hoffmann Group, Alba Precision, Re-
nishaw, Gühring, AXA CNC stroje, Imexim 
TS, Misan, O. C. Tech, Yamazaki Mazak, Carl 
Zeiss, Galika AG, Schunk Intec, Žďas nebo 
Alfleth Engineering. Plochu rozšiřují mj. Zi-
mmer Group Slovensko a Technology-supp-

ort. K premiérovým účastníkům MSV patří 
třeba společnosti Habilis Steel, Helmer Werk-
zeugmaschinen, Omos, Sartorius Werkzeuge, 
Vydona, G-Fix průmyslová lepidla a aeroso-
ly, Index-Werke nebo Linea. Vystavovat bude 
i firma Ceratizit, která patří k lídrům v oboru 
nástroje pro obrábění.

Novinky ze všech oborů

Tradičně silným oborem MSV zůstáva-
jí materiály a komponenty pro strojírenství. 
Prezentovat se bude třeba společnost Liber-
ty Ostrava, která představí svůj vlastní pří-
stup k automatizaci a digitalizaci nazvaný 
Ocel 4.0. Významnými vystavovateli obo-
ru budou rovněž společnosti Böllhoff, Clo-

Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvníkům opět uká-
že poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. říj-
na 2019 se v Brně představí více než 1 600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého 
světa. Navíc se chystá interaktivní výstava zaměřená na digitalizaci průmyslu a několik 
konferenčních i networkingových akcí.

Obr. 1. Pohled do pavilonu P v průběhu MSV 2018



11AUTOMA 8-9/2019

téma

os Praha, maďarský ISD Dunaferr, Valk Wel-
ding CZ, Vanad 2000, Yaskawa Czech nebo 
ZKL Bearings CZ. Dobře obsazen bude obor 
spojovací materiály s účastí nových firem 
jako Kipp CZ, Texim nebo rumunský Etan-
sari Grafex.

V oboru svařování se očekává silná účast 
vystavovatelů robotických systémů. Spo-
lečnost ARC-H vystaví převratný svařova-
cí zdroj X8 Mig Wel-
der s funkcí DProcess 
pro kombinace svařova-
cích procesů. Chybět ne-
bude ani firma Fronius 
Česká republika. Obor 
plasty, pryže a kompo-
zity slibuje účast všech 
tradičních vystavovatelů, 
tj. společností jako Ar-
burg, Engel, Luger, Ku-
boušek, Mapro, More-
tto, Piovan, Šmíd, Vacu-
la, Wittmann Battenfeld 
CZ a dalších. Boco Par-
dubice machines před-
staví novou univerzální 
extruzní linku na výro-
bu strun pro 3D tiskár-
ny, svařovacích drátů 
nebo strun pro zahrad-
ní techniku.

Stabilně vysokou účast firem očekává obor 
elektronika, automatizace a měřicí technika. 
Velmi silné zastoupení zde mají dodavatelé 
měřicích systémů a přístrojů, kteří přivezou 
spoustu novinek. Příkladem je společnost 
Subter Plus a její automatický optický přístroj 
pro kontrolu kvality DOSS Zehn. Slovenská 

firma Robustech na MSV představí novou 
3D optickou šablonu TubeInspect P8 od vý-
robce Aicon 3D Systems. Z tradičních účast-
níků oboru elektronika, automatizace a měři-
cí technika zde budou firmy jako ABB, Carl 
Zeiss, DEL, Fanuc Czech, Hexagon Metrolo-
gy, Mitutoyo, Olympus, PBT Rožnov p. R., 
Siemens, Stäubli Systems, TM Technik nebo 
Unis. Noví vystavovatelé přijedou hlavně s ro-

boty a softwarem pro strojírenství. Patří k nim 
firmy Agerit, Beckhoff Automation, Conrad 
Elektronic, Dreamland, Pilz Czech a Space 
Systems Czech, dále třeba litevská společnost 
Inovatyviu procesu sprendimai, slovenská 
BBI Int. nebo polská VS Technology Poland. 
Po více než deseti letech se na veletrh vra-
cejí významné firmy Pragolab a ifm electro-

nic. Pragolab, výrobce laboratorní a měřicí 
techniky, zaujme také formou prezentace: na 
MSV zaparkuje svůj speciální kamion s jedi-
nečným designem. Návštěvníci určitě nepře-
hlédnou ani expozici automatizační společ-
nosti Kuka, která do Brna znovu přiveze vy-
hledávanou atrakci Robocoaster. Tento robot 
byl jako první schválen pro provoz s cestují-
cími a funguje jako kolotoč. Společnost Kuka 
v Brně též představí novou generaci své nej-
prodávanější produktové řady KR Quantec.

Transport a Logistika zaznamenává 
výrazný růst

Veletrh Transport a Logistika se koná kaž-
dé dva roky v průběhu MSV. Nabídka doprav-
ních a logistických řešení na veletrh průmy-
slových technologií logicky navazuje a letos 
svou šíří potvrzuje, že význam oboru stále 
roste. Přihlášeny jsou firmy z jedenácti zemí, 
vedle evropských států mezi nimi nechy-
bí Čínská lidová republika ani a Tchaj-wan. 
Představí se hodně tuzemských a hlavně za-
hraničních nováčků, jejichž expozice určitě 
budou stát za návštěvu. Nově se na veletrhu 
představí společnosti Kivnon Slovakia, Pa-
lletower, NordLogSys, Serapid, Püschmann, 
Echipamente pentru Constructii, Santenberg 
Maschinen Deutschland, Masklogik, ACD 
Czech, Drave Technology, K & K Maschi-
nenbau nebo IGA. Chybět nebudou ani vý-
znamné firmy, které se veletrhu účastnily již 
v minulosti – např. Bee Interactive, Trilogiq 
CZ, Turck Vilant Systems, Linde Material 
Handling, Knap Industrietechnik či Convoi.

(Veletrhy Brno)

E#change for your digital future je název 
česko-bavorské konference, která se usku-
teční 8. října na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně. O tom, jak mění digitaliza-
ce podobu českých a německých výrobních 
a dodavatelských struktur i odborného vzdě-
lávání, budou přednášet odborníci předních 
výzkumných institucí, oborových svazů a 
také výrobních a logistických podniků z Čes-
ka a Bavorska.

„Bez autodílů z Česka se dnes neobejde 
snad žádný německý výrobce aut. České fir-
my jsou jejich největším zahraničním doda-
vatelem,“ uvádí Bernard Bauer, výkonný člen 
představenstva ČNOPK a organizátor česko-
-bavorské konference na letošním MSV. 

Za největší překážku při zavádění digitaliza-
ce dodavatelských sítí považují němečtí mana-
žeři nedostatek know-how. O tom, co by měli 
odborní pracovníci do budoucna umět a znát a 

Česko-bavorská konference na MSV 2019
jaká je role školy a podniku při zprostředková-
vání těchto znalostí, budou v druhé části kon-
ference diskutovat experti na vzdělávání 4.0.

Odborníci se shodují na tom, že by vzdě-
lávací instituce měly držet krok s technickým 
vývojem a průběžně mu přizpůsobovat své 
studijní plány, které by měly být vytvářeny ve 
spolupráci s podniky. Pilotní projekt duálního 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji před-
staví ředitel MS Paktu Martin Navrátil. 

Německé strojírenství bude na MSV le-
tos zastoupeno více než 600 značkami a ofi-
ciálními stánky Bavorska a středního Ně-
mecka. Spolková republika tak bude v Brně 
opět největším zahraničním vystavovatelem. 
Do Německa míří celá třetina českého vývo-
zu strojů a dopravních prostředků. Největším 
odběratelem je s velkým odstupem spolková 
země Bavorsko. 

(ev)

Konference E#change for your digital 
future! 
Kdy: 8. října 2019 od 13:00 (vstup 12:45)
Kde: MSV v Brně, konferenční sál P1
Program: 

13:00 Digital naiv, nebo digital native? 

Odborné vzdělávání 4.0  
ve strojírenství

13:45 Networking

14:00 Kompetence dodavatelů zítřka? 

Jak digitalizace mění hodnotové 
řetězce

Vstup na konferenci je zdarma. Přednáš-
ky budou v češtině a v němčině (simultán-
ní překlad). 
Kapacita sálu je omezená, proto se doporu-
čuje registrace na: https://tschechien.ahk.de/
cz/terminy/echangemsv2019/.

Obr. 2. Robot Pepper vítá návštěvníky expozice MPO


