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EUROGUSS 2018 volgeboekt 

 

• Europese spuitgietbranche komt bij elkaar in Neurenberg  

• Circa 600 exposanten laten innovatieve oplossingen zien 

• EUROGUSS-paviljoen voor het eerst op de spuitgietvakbeurs 

in Mexico 

 

Van 16 tot 18 januari 2018 vindt de EUROGUSS plaats in het 

beurscentrum van Neurenberg. Met circa 600 exposanten en meer dan 

12.000 verwachte vakbezoekers is het de toonaangevende vakbeurs 

rond de gehele spuitgietwaardeketen: van grondstoffen via techniek 

en processen tot en met eindproducten. Een aantrekkelijk 

bijprogramma met het vakcongres van de Internationale Duitse 

Spuitgietdag, het paviljoen oppervlaktetechniek, toepassingsgerichte 

workshops, evenals prijsuitreikingen betreffende aluminium-, zink- en 

voor ’t eerst magnesium-spuitgieten maakt de EUROGUSS tot het 

populaire ontmoetingspunt voor de Europese branche. Ook 

wereldwijd zijn de Neurenbergse beursorganisatoren wat betreft 

spuitgieterij in 2018 actief: op de CHINA DIECASTING van 18 tot 20 juli 

in Shanghai (China), voor de eerste keer op de Fundiexpo van 

24 tot 26 oktober in Guadalajara (Mexico) en op de ALUCAST van 

6 tot 8 december in Delhi (India). 

 

„De beursvoorbereidingen betreffende EUROGUSS lopen uitstekend“, zo 

meldt Christopher Boss verheugd, de evenementmanager bij de 

NürnbergMesse. „Zo’n 600 exposanten – zoveel als nog nooit tevoren – 

hebben zich aangemeld. Veel exposanten hebben hun stands in 

vergelijking met de vorige bijeenkomst nog verder vergroot. 

Vanzelfsprekend zijn alle marktleiders weer van de partij, maar ook nieuwe 

exposanten doen mee. De drie beurshallen zijn tot op de laatste vierkante 

meter bezet. We zijn volgeboekt. Dat laat zien wat voor belangrijke bijdrage 

spuitgieten levert voor de lichtgewicht constructie.“ 
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Vakaanbod toont de totale spuitgiet-waardeketen 

Meer dan de helft van de EUROGUSS-exposanten is internationaal. 

Na Duitsland is vooral Italië de grootste exposantennatie, daarna volgen 

Turkije, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. Circa 38 procent van de 

exposanten zijn spuitgieterijen. De overige exposanten presenteren in hun 

beursstands spuitgiettechnologie zoals machines, randapparatuur, ovens, 

vormen, metalen, legeringen, evenals brandstoffen en grondstoffen. 

Daarnaast zijn er aanbiedingen voor de nabehandeling van gietdelen, 

hardheid- en oppervlaktetechniek, kwaliteitsgarantie, besturing- en 

aandrijvingstechniek, Rapid Prototyping, evenals software. Informatie 

over exposanten en hun producten is er op internet via: 

www.euroguss.de/exhibitors-products. 

 

De vakbezoekers van de EUROGUSS zijn overwegend besluitvormers en 

gebruikers uit de automobielindustrie, de machine- en installatiebouw, 

vormenbouw, de elektronica-industrie, energie- en medicijntechniek, 

evenals spuitgieterijen. Tickets voor de EUROGUSS kunnen vooraf online 

worden verkregen via www.euroguss.de/ticketshop. 

 

Internationale Duitse Spuitgietdag voor het eerst in het NCC Oost 

Het door beursbezoekers gewaardeerde vakcongres van de Internationale 

Duitse Spuitgietdag vindt in 2018 plaats in het dicht daarbij gelegen en snel 

bereikbare congrescentrum NCC Oost. Speciale voordrachten over actuele 

branchethema’s en ontwikkelingen vormen drie dagen lang de kern van het 

gevestigde evenement. De voordrachten worden voor alle internationale 

vakbezoekers simultaan in het Engels vertaald. Het congresprogramma is 

vanaf november op internet via www.euroguss.de/programme op te vragen. 

De organisator is de Vereniging van Duitse Spuitgieterijen (VDD) binnen de 

(Duitse) Vereniging van de Gieterij-industrie (BDG). De congresdeelname 

is bij de entreeprijs van de beurs inbegrepen. 
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Nieuw: VDI-workshops over hybridegieten, simulatie en IT-veiligheid 

Voor de eerste keer worden op de dag vóór de beurs, 15 januari 2018, drie 

speciale workshops aangeboden door de Vereniging van Duitse Ingenieurs 

(VDI) over de volgende onderwerpen: 

 

• Hybridegieten in de voertuigbouw 

• Simulatie in de gieterijtechniek  

• IT-veiligheid in de gieterijbranche 

 

De workshopdeelnemers hebben op 16 januari de mogelijkheid om 

kosteloos deel te nemen aan exclusieve rondleidingen over de 

EUROGUSS en om de beurs te bezoeken. Details over het programma en 

de aanmelding via www.vdi-wissensforum.de/en. 

 

Paviljoen oppervlaktetechniek in hal 6 

Na de geslaagde première twee jaar geleden, wordt ook in 2018 weer een 

eigen paviljoen aan het voor de spuitgieterijen belangrijke onderwerp 

oppervlaktetechniek gewijd. De nabehandeling en coating van functionele 

en sterk belastbare gietstukken is een belangrijk thema voor spuitgieterijen. 

Overeenkomstige machine- en procédétechniek verschaft oppervlakken 

van gietproducten een eersteklas uiterlijk. De bewerkingsprocessen zijn 

bijvoorbeeld ontgraten, slijpen, polijsten, coaten of veredelen. In het 

paviljoen oppervlaktetechniek in hal 6, stand 6-333 presenteren 

ondernemingen zich, die het bewerken en veredelen van lichte metalen 

aanbieden. 

 

Concurrentie voor aluminium-, zink- en magnesium-spuitgietdelen 

Het wordt weer spannend bij het openingsvuur van EUROGUSS op 

maandagavond, 16 januari 2018, als de winnaars van de drie concurrenten 

voor aluminium-, zink- en voor het eerst magnesium-spuitgieten bekend 

worden gemaakt. Met deze prijzen waarderen de uitlovende verenigingen1 

bijzondere, buitengewone spuitgietdelen. Het doel is eveneens om de 

diversiteit qua toepassingen en de bijzondere eigenschappen van de 

                                                
1
 (Duitse) Algemene Bond van de Aluminiumindustrie (GDA), Initiatieven Zink, 

Europese Onderzoekgemeenschap Magnesium (EFM), evenals de Internationale 
Magnesium Associatie (IMA) 
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grondstoffen aluminium, zink en magnesium voor het publiek duidelijk te 

maken. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het openingsvuur. Een 

uitvoerige introductie van de individuele winnende producten gebeurt in het 

vakcongres van de Internationale Duitse Spuitgietdag. 

 

Duitse spuitgietbranche kijkt optimistisch naar de toekomst 

In de jaren 2016 en 2017 konden de Duitse spuitgieterijen voor het 

merendeel hun omzetten en productie doen toenemen, aldus de Vereniging 

van Duitse Spuitgieterijen (VDD). In het eerste halfjaar van 2017 groeide 

het aluminium-spuitgieten met 7,1 procent naar 338.000 ton, het zink-

spuitgieten met 10,7 procent naar 32.000 ton en het magnesium-

spuitgieten met 1,5 procent naar 9.100 ton. Qua toepassingen komt de 

voertuigenmarkt op een steeds dominerende plaats uit: het aandeel 

daarvan bedraagt intussen meer dan 70 procent. De overige 30 procent 

van de spuitgietproductie wordt verdeeld over een veelvoud van 

verschillende afnemerbranches. 

 

Europese machinefabrikanten in 2016 met hoger marktaandeel 

Volgens uitspraken van CEMAFON (The European Foundry Equipment 

Suppliers Association) steeg de waarde van de geëxporteerde machines 

van de CEMAFON-landen van Euro 377 miljoen in 2015 naar 

Euro 400 miljoen in het afgelopen jaar. Dat komt overeen met een 

verhoging van het marktaandeel van de CEMAFON Spuitgiet- en 

coquillemachinefabrikanten van 7 procent. Het ligt daarmee op ongeveer 

45 procent van de wereldmarkt. In 2016 was ’s werelds grootste 

spuitgietmachine-exporteur Italië vóór Japan en China, gevolgd door 

Zwitserland en Duitsland. 

 

Spuitgietdata wereldwijd: ervaringsrapportages uit de eerste hand 

De NürnbergMesse Group versterkt de positionering van haar succesvolle 

evenementen op haar thuisbasis Neurenberg door productfamilies over de 

hele wereld. Ze ziet zichzelf als wegbereider voor Duitse en Europese 

spuitgieterijen, die voor het eerst de internationale markt opgaan, dan wel 

hun zakelijke relaties willen verdiepen. De eerstvolgende datum van de 

EUROGUSS-productfamilie is de CHINA DIECASTING in Shanghai van 18 

tot 20 juli 2018, waar ca. 350 exposanten en 15.000 vakbezoekers worden 
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verwacht. Voor het eerst neemt de NürnbergMesse Group van 

24 tot 26 oktober 2018 deel aan een exposanten-paviljoen op de 

toonaangevende gieterijvakbeurs Fundiexpo in Guadalajara, Mexico, waar 

circa 170 exposanten en 5.000 vakbezoekers worden verwacht. Van 

6 tot 8 december 2018 volgt ALUCAST in Greater Noida, Delhi/NCR., India, 

met zo’n 150 exposanten en meer dan 3.500 vakbezoekers. 

 

Tijdens de EUROGUSS brengen verschillende ondernemingen verslag uit 

van hun persoonlijke ervaringen in China, Mexico en India in het kader van 

de China, Mexico en India Days in het NCC Oost. Er worden eveneens 

onderzoeken en marktprognoses gepresenteerd. Bij de ingang van hal 7A 

kunnen geïnteresseerden uitvoerig worden geïnformeerd over de 

evenementen in het buitenland. Verdere informatie daarover vindt u ook via 

www.euroguss.de/international. 

 

 

 

Contactpartners voor pers en media 

Katja Feeß, Saskia Viedts 

T +49 9 11. 86 06-83 29 

F +49 9 11. 86 06-13 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Alle persteksten, evenals verdere informatie en foto’s vindt u hier: 

www.euroguss.de/en/news  

 
Verdere diensten voor journalisten en mediavertegenwoordigers via:  
www.euroguss.de/press 
 
 


