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PODUJATIA

Jedno zo svetovo najdôležitejších technologic-
kých podujatí spojí v dňoch od 20. do 24. ap-
ríla 2009 pod jednou strechou spolu 13 me-
dzinárodných výstav. Na jednej strane to budú
každé dva roky sa opakujúce výstavy MDA –
Motion, Drive & Automation, SurfaceTechno-
logy a ComVac, na druhej strane reaguje
HANNOVER MESSE 2009 na enormný zá-
ujem odborných návštevníkov o veternú
energiu novou odbornou výstavou Wind.
Deutsche Messe AG – organizátor podujatia –
počíta s tým, že veľtrh HANNOVER MESSE
2009 zaplní všetky haly výstaviska, ktoré patrí
k jedným z najväčších na svete.

Prehľad jednotlivých medzinárodných vedú-
cich výstav:

INTERKAMA+: 
najväčšia platforma 
pre oblasť automatizácie procesov

Na vedúcej výstave automatizácie procesov
INTERKAMA+ profitujú návštevníci a vysta-
vovatelia z integrácie do veľtrhu HANNOVER
MESSE. Spoločne s výstavami Factory Auto-
mation a Industrial Building Automation je
umiestnená pod spoločnou strechou s ná-
zvom Industrial Automation. Z toho vyplýva
množstvo prepojení s inými disciplínami auto-
matizačnej techniky. Highlight v rámci sprie-
vodného programu výstavy INTERKAMA+

bude predstavovať INTERKAMA+-Lounge,
ktorý v exkluzívnom prostredí ponúka ľuďom
z tejto oblasti priestor na intenzívnu výmenu
poznatkov o aktuálnych technológiách a me-
tódach na tému budúcnosti s názvom Opera-
tional Excellence. Ďalšie ťažisko tvorí aj na bu-

dúcom ročníku téma Wireless Automation,
špeciálnou oblasťou rádiovo riadenej komu-
nikačnej techniky bude prehĺbenie diskusie
začatej v roku 2008 na tému WirelessHART-
Standard. O pozornosť sa postará aj Spea-
ker’s Corner, kde zástupcovia vystavovateľov
prezentujú odbornému publiku príspevky
o aktuálnych trendoch a kde používatelia ho-
voria o svojich skúsenostiach s aplikáciami.

Factory Automation 
– inovácie v strojárskej výrobe 
a v robotike

Kto sa chce informovať o najnovších trendoch
v oblasti automatizácie výroby, príde na výsta-
vu Factory Automation. Ako medzinárodná
vedúca výstava prezentuje Factory Automati-
on inovatívne technológie, ako aj možnosti ich
použitia. V deviatich halách budú prezentova-
né všetky relevantné témy z oblasti strojár-
skej výroby. K tomu patria napr. aj témy, ako
spracovanie obrazu, senzorika, priemyselná
komunikácia, technika pohonov a robotika.
Okrem toho zohrávajú dôležitú úlohu aj témy,
ako elektrické pohony/Motion Control alebo
identifikácia a čistá produkcia. Magnetom na
publikum bude popri Application Park opäť aj
Robotation Academy. V spolupráci s Volkswa-
gen Coaching budú ponúkané semináre na té-
mu robotika a automatizácia pre stredne veľ-
ké strojárske firmy. Na rozdiel od iných
kongresov majú návštevníci „Academy“ k dis-
pozícii strojné vybavenie pre praktickú skú-
senosť a odborníci na mieste poskytujú v rám-
ci „robotickej hodinky“ rady a odpovede na
otázky. V roku 2008 zavedená vystavovateľská
oblasť Mobile Roboter & Autonome Systeme

nadchne odborné publikum aj v tomto roku
najmä opätovnými inovatívnymi technológia-
mi a novými možnosťami.

Ďalšie odborné výstavy:
• Industrial Building Automation – tren-

dy budúcnosti pre inteligentnú automatizá-
ciu budov

• MDA – Motion, Drive & Automation
– najmodernejšia technika pohonov a hyd-
raulika

• Energy – odpovede na celosvetovo rastúci
dopyt po nových technológiách na výrobu
energie

• Power Plant Technology – druhýkrát
na HANNOVER MESSE a už etablovaná

• Wind – nová výstava – globálny trh pre ce-
losvetovo prekvitajúcu veternú energiu

• Digital Factory – IT riešenia optimalizujú
výrobu

• Subcontracting – medzinárodná kontakt-
ná burza subdodávateľského priemyslu

• ComVac – robí tlak
• SurfaceTechnology – všetko iné ako po-

vrchné
• MicroTechnology – mikrosystémové

techniky a nanotechnológie
• Research & Technology – vždy jeden

krok vpred
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HANNOVER MESSE 2009 zastreší 
13 odborných medzinárodných výstav


