Strojírenský veletrh
obsadí brněnské výstaviště
Do zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zbývá ještě několik měsíců, ale již dnes je jisté,
že návštěvníky opět přivítá vyprodané výstaviště. V termínu 18. – 22. 9. 2006 se uskuteční nejen 48. mezinárodní strojírenský veletrh MSV, ale také jubilejní 5. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.
AUTOMATIZACE
představí nové firmy
Pro naše čtenáře ovšem bude hlavním
magnetem ročníku 4. specializovaný projekt AUTOMATIZACE konaný v rámci
MSV. Odborníkům z oborů elektronika,
automatizace a měřicí technika přinášíme
dobrou zprávu: v oborovém celku s daným
názvem byla loňská účast dosažena již ve
čtyřměsíčním předstihu! Důvodem je právě bienální projekt AUTOMATIZACE,
který vždy v sudých letech zaměřuje pozornost na aktuální trendy měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniky. Mezi
přihlášenými firmami je 15 procent nových, které se brněnského MSV zatím neúčastnily – nejvíce z České republiky, ale
také z Tchaj-wanu, Německa, Velké Británie a vůbec poprvé z Kanady a Španělska.
Nejpočetnější zahraniční účast v tomto
oborovém celku patří Německu, dále Rakousku a Slovensku.
Právě slovenské firmy budou mít na celém
letošním veletrhu velmi silné zastoupení.
Přihlášeno je již 57 slovenských přímých
vystavovatelů, kteří obsadí plochu 2 100 m2.
Kromě tradičních účastníků, jakými jsou
US Steel Košice či IMET, se přihlásilo ta-
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ké deset nováčků, mimo jiné společnosti
ALUMA ČS, BELT A&T – Slovakia, Sapa
Profily, SK-Pružiny nebo VALOR. Přitom
již MSV 2005 byl z hlediska počtu slovenských vystavovatelů mimořádně úspěšný
ročník, v Brně prezentovalo své výrobky či
služby přesně 99 slovenských společností.
Předběžný zájem podle pořadatelů naznačuje, že letos by jich mohlo být ještě více.
IMT na rekordní ploše
Nejvíce slovenských vystavovatelů se
představí v oboru materiály a komponenty
pro strojírenství a na Mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT.
Na IMT 2006 se hlásí pět desítek nových
firem, mezi nimi většina zahraničních.
Zúčastní se všichni významní výrobci
obráběcích a tvářecích strojů z České republiky, nárůst je také ze Slovenska a zejména Španělska, vůbec poprvé jsou na
IMT přihlášeny firmy z Dánska a Indie.
Spolupořadatelem IMT je Svaz výrobců
a dodavatelů strojírenské techniky, který
sdružuje podniky z České i Slovenské republiky.
Také na samotném MSV zájem vystavovatelů rychle ukrajuje ze zbývajících neobsa-

zených ploch. Ohlášeny jsou některé zajímavé exponáty, například čechoamerická
společnost Cummins Czech Republic při
své premiérové účasti představí jednu
z největších existujících elektrocentrál.
Po třech letech se na veletrh vrací společnost KOMA – Ložiska, aby prezentovala
systém parkovacího domu.
Veletržní soutěž programátorů
Současně odstartovala příprava doprovodného programu, který zčásti proběhne ještě před veletrhem. Platí to zejména pro
soutěž Nejlepší programátor CNC strojů
2006, která naváže na loňský úspěšný
první ročník. Soutěž, jejímž cílem je propagace profese programátor CNC strojů,
pořádají redakce Technického týdeníku
a společnost Veletrhy Brno ve spolupráci
s významnými výrobci obráběcích strojů
a řídicích systémů.
Přihlášková dokumentace i další informace o přípravách veletrhů MSV, IMT a projektu AUTOMATIZACE 2006 jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv.
Veletrhy Brno, a. s.

19

http://www.bvv.cz/msv
www.alfacon.sk

AT&P journal 6/2006

