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Veletrh EUROGUSS 2018 plně obsazen 
 

• v Norimberku se sejdou zástupci evropského odvětví 

tlakového lití  

• přibližně 600 vystavovatelů představí novátorská řešení  

• pavilon EUROGUSS poprvé na veletrhu tlakového lití v Mexiku 

 

Od 16. do 18. ledna 2018 se v norimberském veletržním centru koná 

EUROGUSS. Se zhruba 600 vystavovateli a více než 12 000 

očekávanými návštěvníky je to přední odborný veletrh zaměřený na 

celý hodnotový řetězec lití pod tlakem: od surovin přes technologie 

a postupy až po hotové výrobky. Atraktivní doprovodný program 

s odborným kongresem Mezinárodní německý den tlakového lití, 

pavilonem Technologie povrchové úpravy, praktickými workshopy 

a udílením cen za tlakové lití hliníku, zinku a poprvé také hořčíku činí 

z veletrhu EUROGUSS oblíbené místo oborového setkávání v Evropě. 

Pořadatel norimberského veletrhu bude v roce 2018 v oblasti 

tlakového lití aktivní i jinde ve světě: na veletrhu CHINA DIECASTING 

od 18. do 20. července v čínské Šanghaji, poprvé na výstavě 

Fundiexpo ve dnech 24. až 26. října v mexické Guadalajaře a na akci 

ALUCAST od 6 do 8. prosince v indickém Dillí. 

 

„Přípravy na veletrh EUROGUSS jsou v plném proudu,“ říká s potěšením 

Christopher Boss, šéf veletrhu ve společnosti NürnbergMesse. „Přihlásilo 

se přibližně 600 vystavovatelů, což je v historii veletrhu rekordní počet. 

Řada vystavovatelů své stánky ve srovnání s předchozími edicemi znovu 

rozšířila. Samozřejmě nebudou chybět všichni lídři na trhu, ale zapojí se 

i noví vystavovatelé. Tři veletržní haly jsou do posledního metru 

čtverečního plné. Máme kompletně obsazeno. Ukazuje to, jak významně 

tlakové lití pomáhá lehkým konstrukcím.“ 
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Odborná nabídka zahrnuje celý hodnotový řetězec v oblasti tlakového 

lití 

Více než polovina vystavovatelů na veletrhu EUROGUSS bude ze 

zahraničí. Po Německu pochází nejvyšší počet vystavovatelů především 

Itálie. Pak následují Turecko, Švýcarsko, Rakousko a Španělsko.  Asi 

38 procent vystavovatelů jsou tlakové slévárny. Zbývající vystavovatelé na 

svých stáncích představí technologie pro lití pod tlakem, jako jsou stroje, 

periferní zařízení, pece, formy, kovy, slitiny nebo oddělovací a provozní 

látky. V nabídce nechybí ani následná úprava odlitků, technologie pro 

zvyšování tvrdosti, technologie povrchové úpravy, zajišťování kvality, řídicí 

a hnací technika, rapid prototyping či software. Informace o vystavovatelích 

a jejich výrobcích jsou k dispozici na stránce www.euroguss.de/exhibitors-

products. 

 

Veletrh EUROGUSS navštěvují převážně pracovníci s rozhodovací 

pravomocí a uživatelé z automobilového průmyslu, strojírenství, výroby 

forem, elektronického průmyslu, energetiky, lékařské techniky a tlakových 

sléváren. Vstupenky na EUROGUSS lze zakoupit předem na internetové 

stránce na www.euroguss.de/ticketshop. 

 

Mezinárodní německý den tlakového lití poprvé v NCC Ost 

Odborný kongres Mezinárodní německý den tlakového lití, oceňovaný 

návštěvníky veletrhu, se v roce 2018 uskuteční v přímo napojeném 

a snadno dostupném kongresovém centru NCC Ost. Jádro této třídenní 

zavedené akce tvoří odborné přednášky o aktuálních tématech a trendech 

v oboru. Přednášky budou pro všechny zahraniční návštěvníky simultánně 

tlumočeny do angličtiny. Kongresový program bude dostupný od listopadu 

na stránce www.euroguss.de/programme. Pořadatelem je Svaz německých 

tlakových sléváren (VDD) ve Spolkovém svazu slévárenství (BDG). Účast 

na konferenci je zahrnuta v ceně vstupného na veletrh. 
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Novinka: workshopy VDI o hybridním lití, simulaci a zabezpečení IT 

Poprvé budou den před zahájením veletrhu, tedy 15. ledna 2018, v nabídce 

tři speciální workshopy Sdružení německých inženýrů (VDI) na následující 

témata: 

 
• hybridní lití ve výrobě motorových vozidel 
• simulace ve slévárenských technologiích  
• zabezpečení IT ve slévárenství 

 

Účastníci workshopů mají možnost se 16. ledna zdarma zúčastnit 

exkluzivních prohlídek veletrhu EUROGUSS a veletrh také 

individuálně navštívit. Podrobnosti o programu a registraci na stránkách 

www.vdi-wissensforum.de/en. 

 

Pavilon Technologie povrchové úpravy v hale 6 

Po úspěšné premiéře před dvěma lety se i v roce 2018 bude vlastní pavilon 

věnovat tématu technologií povrchové úpravy. Následná úprava a natírání 

funkčních, vysoce výkonných odlitků je pro tlakové slévárny důležité téma. 

Odpovídající strojní vybavení a technologické postupy přispívají ke 

kvalitnímu vzhledu povrchu odlitých výrobků. Obráběcí procesy zahrnují 

začišťování, broušení, leštění, natírání nebo zušlechťování. V pavilonu 

Technologie povrchové úpravy v hale 6, stánky 6–333, se představí firmy, 

které nabízejí zpracování a zušlechtění lehkých kovů. 

 

Soutěže tlakových odlitků z hliníku, zinku a hořčíku 

Zahajovací ceremoniál veletrhu EUROGUSS v pondělí 16. ledna 2018 

večer zpestří vyhlášení vítězů tří soutěží: o nejlepší tlakové lití hliníku, zinku 

a poprvé také hořčíku. Vynikající tlakové odlitky těmito cenami ohodnotí 

svazy, které soutěže vypsaly1. Cílem je také veřejnosti předvést 

rozmanitost aplikací a jedinečné vlastnosti hliníku, zinku a hořčíku. Ceny 

budou předány v průběhu slavnostního zahájení. Detailně pak budou 

jednotliví vítězové (a jejich výrobky) prezentováni na odborném kongresu 

Mezinárodního německého dne tlakového lití. 

                                                
1 Ústřední svaz hliníkového průmyslu (GDA), Iniciativa Zinek, Evropská asociace 
pro výzkum hořčíku (EFM) a Mezinárodní asociace hořčíku (IMA) 
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Německé odvětví tlakového lití vidí budoucnost optimisticky 

V letech 2016 a 2017 se většině německých tlakových sléváren podle 

Svazu německých tlakových sléváren (VDD) podařilo zvýšit obrat a rozšířit 

výrobu. V první polovině roku 2017 se tlakové lití hliníku zvýšilo 

o 7,1 procenta na 338 000 tun, tlakové lití zinku o 10,7 procenta na 32 000 

tun a tlakové lití hořčíku o 1,5 procenta na 9100 tun. Na straně uživatelů 

získává stále dominantnější postavení automobilový průmysl. Jeho podíl už 

činí přibližně 70 procent. Zbývajících 30 procent produkce tlakových odlitků 

připadá na řadu různých odvětví. 

 

Evropští výrobci strojů v roce 2016 s vyšším podílem na trhu 

Podle prohlášení sdružení CEMAFON (European Foundry Equipment 

Suppliers Association) vzrostla hodnota vyvážených strojů z členských 

zemí CEMAFON z 377 milionů eur v roce 2015 na 400 milionů eur 

v loňském roce. To pro výrobce strojů pro tlakové a kokilové lití sdružených 

v CEMAFONu představuje nárůst podílu na trhu o 7 procent. Pokrývají tak 

přibližně 45 procent světového trhu. Největším exportérem strojů pro 

tlakové lití byla v roce 2016 Itálie. Ta se umístila před Japonskem a Čínou, 

za nimiž následovaly Německo a Švýcarsko. 

 

Přehled akcí v oblasti tlakového lití ve světě: zprávy z první ruky 

NürnbergMesse Group posiluje pozici svých úspěšných akcí na 

norimberské základně skupinami produktů po celém světě. Považuje se za 

ambasadora německých a evropských tlakových sléváren, které směřují do 

mezinárodního byznysu nebo které chtějí své obchodní vztahy prohloubit. 

Příští akcí pro skupinu EUROGUSS bude CHINA DIECASTING v Šanghaji 

od 18. do 20. července 2018, kde se očekává účast kolem 

350 vystavovatelů a 15 000 odborných návštěvníků. Poprvé se 

NürnbergMesse Group ve dnech 24. až 26. října 2018 zapojí pavilonem 

vystavovatelů do předního slévárenského veletrhu Fundiexpo v mexické 

Guadalajaře, kterého se zúčastní asi 170 vystavovatelů a 5000 odborných 

návštěvníků. Od 6. do 8. prosince 2018 bude následovat ALUCAST ve 

městě Greater Noida v indickém Dillí s cca 150 vystavovateli a více než 

3500 odbornými návštěvníky. 
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O svých osobních zkušenostech v Číně, Mexiku a Indii pohovoří během 

veletrhu EUROGUSS různé firmy v rámci akce China, Mexico and India 

Day v budově NCC Ost. Představeny tam budou také studie a prognózy 

trhu. V prostoru vchodu do haly 7A se zájemci mohou na zahraniční akce 

dále informovat. Více informací lze nalézt také na 

www.euroguss.de/international. 

 

 

 

Kontaktní osoby pro média 

Katja Feeß, Saskia Viedts 

T +49 911 860 683 29 

F +49 911 860 613 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 

www.euroguss.de/en/news  

 
Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:  
www.euroguss.de/press 
 


