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Medzinárodný veľtrh pre výrobnú techniku
a automatizáciu je tretím najväčším veľtr-
hom pre výrobnú techniku na svete. V roku
2006 bude najdôležitejšou veľtržnou udalosťou pre kovospra-
cujúci priemysel v Európe. Medzinárodní výrobcovia budú pre-
zentovať svoje ponuky od 4. do 7. apríla v Mníchove a od 20.
do 24. júna v Düsseldorfe odberateľom zo všetkých priemyselných
odvetví, od automobilového priemyslu cez strojárstvo, vzdušný
a kozmický priemysel, obrábanie kovov, elektropriemysel až po
lekársku techniku. Na programe sú kompletné riešenia pre odbe-
rateľov z veľkopriemyslu, rovnako ako jednotlivé stroje pre účin-
nú výrobu v menších dodávateľských podnikoch. Ponúkať sa bu-
dú štandardné stroje pre výrobu vo veľkých sériách rovnako ako
špeciálne riešenia pre celkom špeciálne výzvy vo výrobe.

METAV Mníchov 2006 bude atraktívny predovšetkým pre ná-
vštevníkov, ktorí nemali možnosť dostať sa na EMO Hannover
v septembri. Tu budú mať príležitosť informovať sa o najnovšom
vývoji a riešeniach pre výrobu.

Prepojenie veľtrhov METAV Düsseldorf a METAV Mníchov
vzniklo v roku 2004. Koncept je jednoduchý a jasný: odborne
fundovaná akcia na najvyššej úrovni na dvoch miestach konania,
ktorá obslúži celé spektrum zákazníkov v Nemecku a susednej
európskej cudzine v bezprostrednej blízkosti. Ponuka presvedčila
a akceptácia nováčika METAV Mníchov bola od samého začiatku
vysoká: viac než polovica z 23 000 odborných návštevníkov prišla
na veľtrh METAV po prvý raz. Tým sa vo veľkom rozsahu odkry-
li nové zákaznícke kruhy, čo je príťažlivý argument pre budúcu
účasť medzinárodných vystavovateľov na tejto akcii.

Adekvátne tomu vzrástol záujem o METAV Mníchov 2006. Zatiaľ
je objednaných už 85 % čistej výstavnej plochy z roku 2004.

Momentálne obsadzuje 330 vystavovateľov
z 11 krajín takmer 20 000 m2. Najsilnejšie
kontingenty sú z Nemecka, Švajčiarska

a Rakúska. Na základe výstavnej plochy sú najsilnejšie zastúpené
frézky a obrábacie centrá, presné náradia a sústruhy.

METAV Mníchov sa ako medzinárodný veľtrh v spracovaní ko-
vov etabloval hneď pri svojej premiére. Vystavovatelia aj návštev-
níci sa vyslovili rovnako kladne. Pre všetkých vystavovateľov
na prvom METAV-e Mníchov 2004 bolo rozhodujúce, že presne
zasiahli svoje cieľové skupiny, o ktoré sa usilovali, a to z geogra-
fického aj z odborného hľadiska. Vystavovatelia vyzdvihli takisto
vysokú kvalitu odborných návštevníkov, veď až 63 % z nich boli
vedúci pracovníci a 84 % sa podieľalo priamo na rozhodovacích
procesoch. V mnohých stánkoch sa v priebehu veľtrhu iniciovalo
nad očakávanie vysoké množstvo uzavretia zmlúv a takisto boli
úspešne zavŕšené. Dve tretiny vystavovateľov vyhlásilo, že sa zú-
častnia ďalšieho METAV-u Mníchov.

Automatizácia na zvýšenie produktivity v tomto sektore ešte zďa-
leka nie je vyčerpaná. Procesy pretvárania a obrábania sa stále viac
kombinujú s manipulačnými systémami a robotmi. Riadiace sys-
témy všetkých prvkov výrobnej linky od robotov po stroje sa sta-
rajú o to, aby fungovali bez vzájomných konfliktov. Takisto sen-
zory a systémy obrazového spracovania majú vo výrobe stále väčší
význam. Vopred zabezpečujú presnú geometriu opracovaného
predmetu, napríklad pri brúsení ozubených kolies. Vďaka tomu
môže riadenie vydávať v závislosti od geometrie presné pokyny
pre obrusovanie materiálu a čas obrábania sa tak skracuje.
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