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MSV 2015 se blíží. Hlavními
partnerskými zeměmi budou Jižní
Korea a Japonsko. Tématem je pak
„Průmysl 4.0“ – čtvrtá etapa
průmyslové revoluce
57. mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně uskuteční v termínu 14. až 18. září 2015
a již dnes je jisté, že naváže na předchozí úspěšné ročníky. České ekonomice se daří,
průmyslová výroba zrychluje růstové tempo a o prezentaci na největším průmyslovém
veletrhu střední Evropy je velký zájem.
Motorem růstu české ekonomiky zůstává
export a zejména průmysl, který v únoru meziročně vzrostl dokonce o 4,5 procenta. Mezi průmyslovými podniky převládá optimismus, který
se projevuje také ve zvýšené chuti vystavovat,
pochlubit se obchodním partnerům novými výrobky a oslovit další zákazníky. Již pět měsíců
před zahájením MSV se největší pavilony brněnského výstaviště plní expozicemi jak tradičních
vystavovatelů, tak i nováčků. Special Focus
Country MSV 2015 se stane Korejská republika
a poprvé se v Brně chystá japonská Reverse Exhibition - výstava výrobků, pro které japonští
producenti hledají dodavatele. Jednodenní akci
organizuje japonská vládní agentura na podporu obchodu a investic JETRO (Japan External
TRade Organization). Hlavním tématem ročníku pak byl vyhlášen Průmysl 4.0 – integrovaný
a automatizovaný průmysl, který je novou a nastupující čtvrtou etapou průmyslové revoluce.
Klíčovým oborem ročníku zůstávají obráběcí
a tvářecí stroje, kde si největší plochy již v předstihu pronajali tradiční vystavovatelé. Za obráběcí stroje to jsou firmy jako KOVOSVIT MAS,
TAJMAC-ZPS, DMG MORI SEIKI, YAMAZAKI
MAZAK, z výrobců nástrojů pak GÜHRING, Hoffmann Qualitätswerkzeuge a další. Na veletrh se
vrací významný domácí výrobce nástrojů pro obrábění PRAMET TOOLS a po delší době také
MCN CZ. Zároveň se mezi přihlášenými objevila
řada nováčků z tuzemska i zahraničí. Z Německa
přijedou poprvé vystavovat firmy TRAMEC,
Handtmann A-Punkt Automation a Haas
Schleifmaschinen, z Rakouska AMF Andreas
Maier a z České republiky například Machine
Group nebo Mayfran CZ. V oboru tváření pořadatelé registrují meziroční nárůst plochy u hlavních lídrů a přibyly také nové firmy například
z Německa a Polska. Potěšitelný je rovněž návrat
významných firem, které v posledních letech nevystavovaly vůbec nebo jen v rámci oficiálních
účastí, příkladem je společnost Bystronic.
Hlavním tématem MSV 2015 opět bude průřezový projekt Automatizace – prezentace měřící,
řídicí, automatizační a regulační techniky napříč
všemi obory. Samotný obor elektronika, automatizace a měřicí technika pak zůstává jedním z nejsilněji obsazených a návštěvníci se opět mohou

těšit na řadu zajímavých novinek mj. i z oblasti
robotizace. Z tradičních vystavovatelů nechybí
firmy jako ABB, Olympus, KUKA, Mitutoyo nebo
Hexagon Metrology a noví vystavovatelé se hlásí
z Německa, Polska, Holandska, Dánska i Číny.
Třetím klíčovým oborem jsou materiály a kompozity pro strojírenství. Také zde se projevuje pozitivní vývoj ekonomiky a všichni významní hráči si již
objednali velké expozice. Jde o firmy jako ArcelorMittal, Vítkovice Holding, Italinox, maďarský ISD
Dunaferr, výrobce ložisek Bonus a ZKL a další.
Poprvé se MSV zúčastní například slovenská
ocelářská společnost MENZI MUCK SLOVAKIA.
Stejně jako v minulých letech se na MSV
očekává silné zastoupení zpracovatelů plastů.
V oboru plasty, pryže a kompozity jsou přihlášeni všichni tradiční vystavovatelé, jmenovitě
společnosti Arburg, Engel, Luger, Kuboušek,
Hasco, Mapro nebo BOCO. Po delší době se na
MSV vrací významný hráč ALBIS PLASTIC
a vzrost také počet nováčků – plných 13 procent
přihlášených bude vystavovat poprvé. Také obor
chemie pro strojírenství očekává početnou
účast v čele s tradičními vystavovateli jako Total, Blaser, Sika, Fuchs Oil a Weicon-Šafařík.
Zvýšený zájem se projevuje rovněž v oboru svařování, kde se hlásí významné firmy typu ABB,
FRONIUS, CLOOS, YASKAWA a VALK WELDING. Na svoji loňskou premiérovou účast na
veletrhu WELDING naváže i firma Comau Czech.
Souběžně s MSV 2015 proběhnou také dva
specializované veletrhy. Již 7. mezinárodní veletrh Transport a Logistika se na brněnské výstaviště vrací po čtyřech letech a představí novinky
v oborech, které úzce souvisejí prakticky s každou průmyslovou výrobou. K účasti jsou přihlášeni přední dodavatelé dopravních a logistických
produktů a služeb, mezi nimi například výrobci
transportních zařízení Interroll a TMT, za skladovací techniku firmy Kardex a Kasys, z oblasti
průmyslového balení TECHNOLOGY nebo UTZ
Group. Vůbec poprvé se pak v rámci komplexu
MSV uskuteční Mezinárodní veletrh technologií
pro ochranu životního prostředí ENVITECH.
Další informace o přípravách MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv.
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