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EUROGUSS 2018 minden hely elkelt 
 

• A nyomásos öntészet iparág európai képviselői Nürnbergben 

találkoznak  

• Kereken 600 kiállító mutatja be innovatív megoldásait  

• Először EUROGUSS pavilon a mexikói öntészeti 

szakkiállításon 

 

2018 január 16-tól 18-ig tarja nyitva az EUROGUSS a nürnbergi 

vásárközpontban kapuit. A vásár kereken 600 kiállítójával és a 

várakozás szerinti több mint 12 000 szakmai látogatójával vezető 

szerepet játszik a nyomásos öntészet teljes értékláncán belül: a 

nyersanyagoktól a technikai rendelkezésre álláson és a termelési 

folyamatokon keresztül egészen a késztermékekig. A vonzó 

keretprogram a nemzetközi német nyomásos öntészeti 

kongresszussal, a felülettechnológia pavilonnal, a felhasználóközeli 

workshopok-kal, valamint az alumínium, cink bázisú, és először a 

magnézium öntészet területén átadott díjakkal teszi az EUROGUSS-t 

az európai iparág kedvelt találkozóhelyévé. A 2018-as évben a világ 

más pontjain is aktívak a nürnbergi vásárszervezők a nyomásos 

öntészet területén: július 18-tól 20-ig Sanghajban (Kína) a CHINA 

DIECASTING kiállításon, először a Fundiexpo kiállításon október 24-

től 26-ig Guadalajara-ban (Mexiko), valamint Delhiben (India) az 

ALUCAST-on december 6-tól 8-ig. 

 

„Már folyamatban vannak az EUROGUSS kiállítás előkészületei”, tájékoztat 

örömmel Christopher Boss, a NürnbergMesse rendezvényeiért felelős 

vezető. „Soha még ennyi, kereken 600 kiállító jelentkezett. Sok kiállító az 

előző rendezvényekhez képest tovább növelte standja méretét. 

Természetesen ismét itt lesz velünk az összes piacvezető, de lesznek új 

kiállítók is a fedélzeten. A három kiállítócsarnok az utolsó négyzetméterig 
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megtelt. Minden helyet kiadtunk. Ez azt mutatja, hogy milyen fontos 

szerepet játszik a nyomásos öntészet a könnyűépítészet területén.” 
 

A szakmai kínálat a teljes öntészeti értékláncot fedi 

Az EUROGUSS kiállítóinak több mint a fele nemzetközi szereplője az 

iparágnak. Németország után a legnagyobb kiállítói nemzet mindenek előtt 

Olaszország, őket követi Törökország, Svájc, Ausztria és Spanyolország.  

A kiállítók 38 százaléka nyomásos öntöde. A többi kiállító a standjain a 

nyomásos öntészethez kapcsolódó technológiákat, mint gépeket, 

perifériákat, kemencéket, öntőformákat, fémeket, ötvözeteket, valamint 

szétválasztó és üzemi anyagokat mutat be. Ehhez jön még az öntött 

munkadarabok utókezelésére, a keményítési és felületkezelési 

technológiákra, a minőségbiztosításra, a vezérlés és hajtástechnikára, a 

Rapid Protottyping folyamatokra, valamint szoftverekre irányuló kínálat. A 

kiállítókra és termékikre vonatkozó információt az interneten, a következő 

címen talál: www.euroguss.de/exhibitors-products. 

 

Az EUROGUSS szakmai látogatóinak körét túlnyomórészt az autóipar, a 

gép- és gépi berendezésgyártás, az öntőformagyártás, az elektronika 

iparág, az energiaügyi és gyógyászati technológiák, valamint a nyomásos 

öntödék döntéshozói és felhasználói alkotják. Jegyeket az EUROGUSS-ra 

elővételben online vásárolhat a www.euroguss.de/ticketshop címen. 

 

Nemzetközi német nyomásos öntészeti kongresszus először az NCC 

Ost-ban 

A vásár látogatói által nagyra becsült nemzetközi német nyomásos 

öntészeti szakmai konferencia 2018-ban a közvetlenül kapcsolódó és 

gyorsan elérhető NCC Ost kongresszusi központban kerül megrendezésre. 

Az iparág aktuális témáihoz és fejlesztéseihez kapcsolódó szakmai 

előadások a három nap során a nagy múltú rendezvény magját képezik. Az 

előadásokat a nemzetközi szakmai látogatók számára szimultán angolra 

fordítjuk. A kongresszus programja novembertől az interneten a 

www.euroguss.de/programme cím alatt nyitható meg. A szervezésért az 

Országos öntészeti szövetségen (Bundesverband der Gießerei-Industrie 

(BDG)) belül a Német nyomásos öntödék társulása (Verband Deutscher 
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Druckgießereien (VDD)) felel. A kongresszuson való részvételt a vásári 

belépőjegy ára tartalmazza. 

 

Új: Hibrid öntészet, szimuláció és IT-biztonság témájában tartott VDI 

workshop-ok 

Idén először jelentkezik a Németországi mérnökök társulása (Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI)) a vásárt megelőző napon, 2018 január 15-én 

három speciális workshop-pal a következő témakörökben: 

 
• Hibrid öntészet a járműiparban 
• Szimuláció az öntészeti technológiában  
• IT-biztonság az öntészet iparágban 

 

A workshop résztvevőinek január 16-án lehetőségük nyílik az EUROGUSS-

on tartott exkluzív vezetéseken részt venni, valamint a kiállítást 

megtekinteni. A programra és a jelentkezésre vonatkozóan részleteket a 

www.vdi-wissensforum.de/en címen talál. 

 

Felülettechnológia pavilon a 6-os csarnokban 

A két évvel ezelőtti sikeres premiert követően a 2018-as évben is egy külön 

pavilon foglalkozik csakis és kizárólag a nyomásos öntödék számára oly 

fontos felületkezelés témával. A funkcionális és intenzív igénybevételnek 

kitett öntött munkadarabok utókezelése és bevonatolása a nyomásos 

öntödék számára hangsúlyos téma. A megfelelő gépészeti és 

eljárástechnika segít kialakítani az öntött termékek felületének magas 

minőségű kinézetét. A megmunkálási folyamatok többek között a sorjázás, 

a csiszolás, a polírozás, a bevonatolás és a nemesítés. A 6-os csarnok 

felülettechnológia pavilonjában a 6-333 standokon olyan vállalatok 

mutatkoznak be, amelyek a könnyűfémek megmunkálásával és 

nemesítésével foglalkoznak. 

 

Alumínium, cink bázisú és magnézium öntött munkadarabok versenye 

Izgalmas lesz ismét az EUROGUSS nyitóünnepsége 2018 január 16-án, 

hétfőn este, amikor a három, alumínium, cink bázisú, és most első 

alkalommal a magnézium nyomásos öntészet versenycsoport nyertesit 
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kihirdetjük. Ezekkel a díjakkal jutalmazzák a díjazó szakmai szervezetek1 a 

különösen kiváló öntött munkadarabokat. Továbbá cél az is, hogy a 

nyilvánosság számára is ismertté váljon az alumínium, a cink és a 

magnézium, mint üzemi anyagok sokrétű felhasználhatósága és különleges 

tulajdonságai. A díjátadásra a nyitóünnepség keretén belül kerül sor. Az 

egyes nyerteseket (termékeket) részletesen a Nemzetközi német 

nyomásos öntészeti kongresszus során mutatják be. 

 

A német öntészeti iparág bizakodón néz a jövőbe 

A 2016-os és 2017-es évben a német nyomásos öntödék többszörösére 

növelték forgalmukat és termelésüket, tájékoztat a Német nyomásos 

öntödék társulása (VDD). 2017 első félévében az alumínium öntészet 

7,1 százalékkal 338 000 tonnára emelkedett, a cink bázisú öntészet 

10,7 százalékkal 32 000 tonnára és a magnézium öntészet 1,5 százalékkal 

9 100 tonnára növekedett. A felhasználói oldalról a járműipar nyer el egyre 

dominánsabb helyet: Időközben részvételi aránya elérte a 70 százalékot. A 

nyomásos öntészet termelésének maradék 30 százaléka nagyszámú, 

különféle felvásárlói piacból áll össze. 

 

Európai gépgyártók 2016-ban nagyobb részesedéssel 

A CEMAFON (The European Foundry Equipment Suppliers Association) 

kijelentése alapján a CEMAFON országok által exportált gépek értéke 

377 millió euróról a 2015-ös évről a múlt évben 400 millió euróra 

emelkedett. Ez a CEMAFON nyomásos és kokilla öntőgépek piaci 

részesedésének 7 százalékos növekedését jelenti. Ezzel a világpiac 45 

százalékát teszi ki. Világszerte a legnagyobb öntőgép-exportőr 2016-ban 

Olaszország volt, megelőzve Japánt és Kínát, akiket Svájc és Németország 

követ. 

 

Öntészeti találkozók világszerte: Beszámolók első kézből a 

tapasztalatokról 

A NürnbergMesse Group termékcsaládjával a világon mindenhol erősíti a 

hazai telephelyén, Nürnbergben rendezett kiállításával elért pozícióját. Utat 

                                                
1 Közös alumíniumipari szövetség (GDA), Cink kezdeményezés, Magnézium 
európai kutatói közösség bejegyzett egyesülete (EFM), valamint a Nemzetközi 
magnézium társulás (IMA) 
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mutat az európai és német nyomásos öntödéknek, amelyek a nemzetközi 

piacra szeretnének kilépni vagy üzleti kapcsolataikat kívánják mélyíteni. 

Az EUROGUSS termékcsalád következő bemutatkozása a 

CHINA DIECASTING Sanghajban, 2018 július 18-tól 20-ig, ahol kereken 

350 kiállítót és 15 000 szakmai látogatót várnak. A NürnbergMesse Group 

csoport először vesz részt kiállítói pavilonnal 2018 október 24-től 26-ig a 

vezető szerepet betöltő öntészeti szakkiállításon a mexikói Guadalajara-

ban, ahol kereken 170 kiállítóra és 5 000 szakmai látogatóra számítanak. 

Ezt követi december 6-tól 8-ig az ALUCAST az indiai Greater Noida-ban, 

Delhi/NCR-ben, kereken 150 kiállítóval és több mint 3 500 szakmai 

látogatóval. 

 

Kínában, Mexikóban és Indiában szerzett személyes tapasztalataikról 

számol be az EUROGUSS időtartama alatt számos vállalat a Kína, Mexikó 

és India Day rendezvénysorozat keretein belül az NCC Ost épületében. 

Továbbá tanulmányok és piaci előrejelzések bemutatására is sor kerül. A 

7A bejáratánál az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak a külföldi 

rendezvényekről. Erre vonatkozóan az www.euroguss.de/international 

címen további információt talál. 

 

 

 

Sajtó és más médiumok kapcsolattartói 

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 

 

Valamennyi sajtószöveg, valamint további információk és fotók 

megtalálhatók alábbi oldalon: 

www.euroguss.de/en/news  

 
További szolgáltatások az újságírók és a médiaképviseletek számára:  
www.euroguss.de/press 
 


