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6. 2.
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20. 1.

15. 2.

Odborné téma čísla
Pneumatika, hydraulika
Svařování
Roboti v našich službách

Kompresory, stlačený vzduch
CeBIT Hannover (6.-10.3.)
SALIMA, EmbaxPrint
(28.2.-2.3.)

3

1. 3.

9. 3.

Amper a Optonika (20.-23.3.)
Laserová technika, RFID,
Electron 2012, For Energo,
For Automation (13.-16.3.)
Pohony, bezkontaktní systémy

pro rok 2012
Nomenklatura tématu
Pneumatické a hydraulické systémy,
komponenty a příslušenství.
Spojování a dělení materiálů.
Průmyslová robotizace a novinky
ze světa robotiky.
Kompresorové stanice a systémy.
Podnikové informační systémy a SW
pro řízení průmyslových procesů.
Počítače, sítě a jejich zabezpečení.
Automatizační systémy. Materiály,
stroje, technologie a vybavení pro
potravinářský a obalový průmysl.
Elektrotechnika, měřicí, regulační
a diagnostická technika, rozvody
elektrické energie, systémy pohonu.
Automatizace průmyslových procesů.
Lasery, optické technologie a jejich
aplikace, bezdrátové technologie.

Obráběcí a tvářecí stroje, nástroje,
diagnostika, strojírenské technologie,
komponenty a CAD/CAM systémy.
(23.-27.4.)
Povrchové úpravy a technologie.
For Industry, For Surface
Technická zařízení a automatizace
(3.-5.5.)
budov, chytré sítě, stavební stroje.
Stavební veletrhy, ENVI Brno
Technika a technologie pro životní
(12.-16.4.), Inteligentní budovy
prostředí.
Obrábění a tváření
Hannover Messe 2012
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2. 4.

1. 5.

10. 4.

10. 5.

CHEMPLAST Nitra 2012
Mezinárodní strojírenský
veletrh Nitra, Eurowelding
(24.-27.5.)

AUTOTEC Brno (6.-10.6.)

Czech RailDays Ostrava

6.

1. 6.

10. 6.

(14.-16.6.)

Ložiska, kluzné systémy
Převodovky, spojky

Strojírenství, svařování. Plastikářský
průmysl a moderní chemie,
ekologické plasty, speciální plasty
pro strojírenství a automobilový
průmysl. Užitkové vozy a servisní
technika, fleety, leasing automobilů.
Logistika a navigační systémy.
Technologie kolejových vozidel.
Ložiska ve strojírenství, automobilové
technice, měření, diagnostika ložisek
a systémů.
Převodovky, elektropřevodovky,
spojky pružné, lamelové, bezdotykové.

7.

8.

9.

2. 7.

1. 8.

24.8.

10. 7.

10. 8.

3.9.

Leasing strojů a vybavení
CNG, elektromobilita,
alternativní pohony
Informační a komunikační
technologie

Novinky ve finacování strojů, vozidel
a firemního vybavení, leasing,
factoring, legislativa.
Technologie pro alternativní pohon
vozidel, CNG, elektromobily.
ICT a řešeni pro efektivní komunikaci
ve firmách.

MSV + IMT Brno 1 (10.-14.9.)
Nedestruktivní zkoušení,
Tribotechnika, maziva,
Čerpadla, čerpací technika

Metody nedestruktivního zkoušení
a druhy diagnostiky.
Maziva v průmyslových strojích
a automobilech, techniky mazání,
filtrace olejů, řešení pro snižování
nákladů, speciální druhy maziv.
Průmyslová čerpadla, vývěvy, díly
a příslušenství.

MSV + IMT Brno 2 (10.-14.9.)
PLASTEX, Welding, Fond-Ex,
ProFintech, Interprotec

Materiály a komponenty pro
strojírenství, obráběcí a tvářecí stroje.
Hydraulika, pneumatika, pohony.
Průmyslová elektronika, automatizace.
Plasty a chemie. Povrchové úpravy.
Svařování a slévárenství.
Bezpečnost práce.

(10.-14.9.)

Inovace v energetice, fotovoltaika,
alternativní systémy a obnovitelné
zdroje energie.
Stroje a zařízení pro kovozpracující
(23.-27.10.)
Medical Fair/Rehaprotex Brno průmysl a zpracování plechů.
Zdravotnická technika, pomůcky,
(16.-19.10.)
materiály a výroba pro medicínu
Energie, řešení úspor
EuroBlech Hannover

10.

1.10.

10.10.

Aqua-therm Praha

11.

1. 11.

10. 11.

(20.-24.11.)

Facility management

12.

3. 12.

10. 12.

Mikro a nanotechnologie
Energie a energetika
Moderní průmyslová logistika
Spotřební elektronika pro
masy i "fajnšmekry"

Vytápění, ventilace, klimatizace,
měření a regulace, úspory za teplo,
plyn a vodu. Tepelná čerpadla.
Sanitární a ekologická technika pro
budovy, nízkoenergetická výstavba.
Moderní facility management,
technické systémy pro jeho podporu
Perspektivní technologie a materiály.
Obnovitelné a alternativní zdroje,
jaderná a "zelená" energie.
Logistická řešení, intralogistika,
manipulace, čárové kódy, RFID.
Technologie, novinky a trendy ve
spotřební elektronice

