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EUROGUSS 2018 rezervasyonları doldu 
 

• Avrupa'nın pres döküm sektörü Nürnberg'de buluşuyor  

• Yaklaşık 600 katılımcı yenilikçi çözümler sunuyor  

• EUROGUSS standı ilk kez Meksika'daki döküm sektörü 

fuarında 

 

EUROGUSS, 16 ile 18 Ocak 2018 arasında Nürnberg fuar merkezinde 

gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 600 katılımcı ve beklenen 12.000'den 

fazla sektör ziyaretçisi ile tüm pres döküm değer zincirinin lider sektör 

fuarıdır: Ham maddeden teknik ve süreçlere ve bitmiş ürünlere kadar. 

Uluslararası Alman pres döküm günü sektör kongresi, yüzey tekniği 

standı, uygulama workshopları ve ayrıca alüminyum, çinko ve ilk kez 

gerçekleşecek magnezyum basınçlı döküm ödül törenleri 

EUROGUSS'u Avrupalı sektörün sevilen buluşma yeri haline 

getirmektedir. Nürnberg'li fuarcılar pres döküm konusunda 2018'de 

dünya çapında da aktif durumdadır: 18 ile 20 Ekim 2018 arasında 

Shanghay'de (Çin) CHINA DIECASTING, ilk kez 24 ile 26 Ekim'de 

Guadalajara'daki (Meksika) Fundiexpo ve 6 ile 8 Aralık'ta Delhi 

(Hindistan) ALUCAST. 

 

NürnbergMesse etkinlik yöneticisi Christopher Boss "EUROGUSS 

hazırlıkları mükemmel bir şekilde devam ediyor" diye sevinçle bildirdi. 

"Yaklaşık 600 katılımcı - daha önce hiç olmadığı kadar çok - başvurdu. 

Birçok katılımcı stantlarını önceki etkinliğe göre yeniden büyüttü. Tabii ki 

tüm pazar liderleri yeniden katılıyor ancak aynı zamanda yeni katılımcılar 

da var. Üç fuar salonu da son metrekaresine kadar dolu. 

Rezervasyonlarımız dolu. Bu, pres dökümün hafif yapılar için ne kadar 

önemli olduğunun göstergesidir." 
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Sektör sunumları tüm pres döküm değer zincirini gösteriyor 

EUROGUSS katılımcılarının yarısından fazlası uluslararası kökenli. 

Almanya'dan sonra en büyük katılımcı ülke İtalya, bunları Türkiye, İsviçre, 

Avusturya ve İspanya takip ediyor.  Katılımcıların yaklaşık yüzde 38'i pres 

dökümcülerden oluşuyor. Diğer katılımcılar fuar standlarında makineler, 

çevre birimleri, fırınlar, metaller, alaşımlar ayrıca ayırma ve işletme 

maddeleri gibi pres döküm teknolojilerini sergileyecektir. Bunun haricinde 

döküm parçalarının tamamlayıcı işlemleri, sertleştirme ve yüzey teknikleri, 

kalite koruma, kontrol ve tahrik teknikleri, rapid prototyping ve yazılım 

sunumları gelmektedir. Katılımcılar ve ürünleri hakkındaki bilgilere 

www.euroguss.de/exhibitors-products sayfası altından ulaşılabilir. 

 

EUROGUSS'un sektör ziyaretçileri büyük ölçüde otomotiv sanayi, makine 

ve tesis imalatı, kalıp üretimi, elektronik sanayi, enerji ve tıp teknikleri ve 

pres döküm yerlerinin karar vericileri ve kullanıcılarıdır. EUROGUSS için 

biletler önceden www.euroguss.de/ticketshop adresinden temin edilebilir. 

 

Uluslararası Alman pres döküm günü ilk kez NCC Ost'ta 

Fuar ziyaretçileri tarafından takdir gören uluslararası Alman pres döküm 

günü sektör kongresi 2018 doğrudan bağlantılı ve kolay erişilebilen 

NCC Ost Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Güncel sektör konuları 

ve gelişmeleri hakkındaki uzman sunumları üç gün boyunca köklü etkinliğin 

temelini oluşturmaktadır. Konferanslar tüm uluslararası sektör ziyaretçileri 

için simültane olarak İngilizce'ye de çevrilecektir. Kongre programına kasım 

ayından itibaren internet üzerinden www.euroguss.de/programme 

adresinden ulaşılabilir. Düzenleyen, Federal Dökümcüler Sanayi Birliğine 

(VDD) bağlı Alman Pres Dökümcüler Birliği (BDG). Kongre katılımı fuar 

giriş ücretine dahildir. 
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Yeni: Hibrit döküm, simülasyon ve BT Güvenliği için 

VDI-Workshop'ları 

İlk kez fuardan önceki gün 15 Ocak 2018'de Alman Mühendisler Birliği 

(VDI) tarafından aşağıdaki konular ile ilgili üç özel workshop 

düzenlenecektir: 

 
• Araç üretiminde hibrit döküm 
• Dökümcülük tekniğinde simülasyon  
• Dökümcülük sektöründe BT güvenliği 

 

Workshop katılımcılarının 16 Ocak'ta ücretsiz özel EUROGUSS turlarına 

katılma ve fuarı gezme imkanları vardır. Program hakkında detaylar ve 

başvuru için adres www.vdi-wissensforum.de/en. 

 

Salon 6'da yüzey tekniği standı 

İki yıl önceki ilk başarılı girişimden sonra 2018'de de pres dökümcüler için 

önemli bir konu olan yüzey tekniği için özel bir stand kuruluyor. Fonksiyonel 

ve yüksek derecede dirençli döküm parçalarının işlenmesi ve kaplanması 

pres dökümcüler için önemli bir konudur. Gerekli makineler ve işleme 

tekniği döküm ürünlerinin yüzeylerine yüksek kaliteli bir görünüm sağlar. 

İşlem süreçleri örnek olarak çapak alma, zımparalama, cilalama, kaplama 

veya parlatma sayılabilir. Salon 6, Stand 6-333'de bulunan yüzey tekniği 

standında, hafif metallerin işlenmesi ve tesviyesi işlemlerini yapan 

firmaların sunumları bulunacaktır. 

 

Alüminyum, çinko ve magnezyum pres döküm parçaları için 

yarışmalar 

EUROGUSS'un 16 Ocak 2018'deki açılış töreni yine, alüminyum, çinko ve 

ilk olarak da magnezyum pres döküm yarışmasının kazananları 

açıklandığında heyecanlı olacak. Bu ödüller ile düzenleyici dernekler1 

özellikle seçkin pres döküm parçalarını ödüllendirmektedir. Başka bir hedef 

de topluma alüminyum, çinko ve magnezyumun özellikleri ve kullanım 

çeşitliliğini göstermektir. Ödül töreni açılış seremonisi sırasında 

                                                
1 Alüminyum sanayi merkez birliği (GDA), çinko girişimi, Avrupa magnezyum 
araştırma birliği e.V. (EFM) ve uluslararası magnezyum birliği (IMA) 
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gerçekleştirilecektir. Kazananların (ürünlerin) detaylı tanıtımı uluslararası 

Alman pres döküm günündeki sektör kongresinde yapılacaktır. 

 

Alman pres döküm sektörü geleceğe umutla bakıyor 

Alman pres dökümcüleri birliğine (VDD) göre, 2016 ve 2017 yıllarında 

Alman pres dökümcüleri çoğunlukla cirolarını ve üretimlerini arttırabildi. 

2017'nin ilk yarısında alüminyum pres dökümü yüzde 7,1 atışla 338.000 

tona ulaştı, çinko pres dökümü yüzde 10,7 artışla 32.000 ton ve 

magnezyum pres dökümü de yüzde 1,5 artışla 9.100 tona ulaştı. Kullanıcı 

tarafında araç pazarı gittikçe hakim bir konuma gelmektedir: Oranı şu anda 

yaklaşık yüzde 70'te. Pres dökümün kalan yüzde 30'luk kısmı bir çok alıcı 

sektör arasında dağılmaktadır. 

 

Avrupalı makine üreticileri 2016 yılında daha yüksek bir pazar payı ile 

CEMAFON'un (The European Foundry Equipment Suppliers Association) 

verilerine göre CEMAFON ülkelerinden ihraç edilen makinelerin değeri 

2015'te 377 Milyon Avro'dan geçen yıl 400 Milyon Avro'ya yükseldi. Bu da 

CEMAFON pres döküm ve soğuk döküm makine üreticilerinin pazar 

paylarının yüzde 7 artması anlamına gelmektedir. Böylece dünya pazarının 

yüzde 45'ine denk gelmektedir. Dünyanın en büyük pres döküm makine 

ihracatçısı 2016 yılında İtalya idi arkasından Japonya ve Çin onları takiben 

de İsviçre ve Almanya geliyordu. 

 

Dünya çapında pres döküm takvimi: İlk elden kullanıcı yorumları 

NürnbergMesse Group, Nürnberg konumundaki başarılı etkinliklerini dünya 

çapındaki ürün grupları ile güçlendirmektedir. Uluslararası işlere giren veya 

iş ilişkilerini derinleştirmek isteyen Alman ve Avrupalı pres dökümcülerin 

öncülüğünü yapmaktadır. EUROGUSS ürün ailesinin bir sonraki randevusu 

yaklaşık 350 katılımcı ve 15.000 sektör ziyaretçisinin beklendiği 

18 ile 20 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek olan Şanghay'daki 

CHINA DIECASTING. NürnbergMesse Group 24 ile 26 Ekim 2018'de 

düzenlenecek dökümcülük sektörünün lider fuarı Meksika Guadalajara'daki 

Fundiexpo'da bir katılımcı standı ile ilk kez yer alacak, fuara 170 katılımcı 

ve 5.000 sektör ziyaretçisinin gelmesi beklenmektedir. Bunu ALUCAST 

6 ile 8 Aralık 2018'de 150 katılımcı ve 3.500'den fazla sektör ziyaretçisi ile 

Greater Noida, Delhi/NCR., Hindistan takip edecektir. 
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EUROGUSS sırasında Çin, çeşitli şirketler NCC Ost'taki Çin, Meksika ve 

Meksika ve Hindistan günleri kapsamında Çin, Meksika ve Hindistan'daki 

kişisel tecrübelerini aktaracak. Burada ayrıca araştırmalar ve pazar 

öngörüleri sunulacaktır. İlgilenenler, 7A salonunun giriş kısmında yurt dışı 

etkinlikleri konusunda geniş bilgi edinebilirler. Bu konudaki diğer bilgilere 

www.euroguss.de/international sayfası altından ulaşılabilir. 
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Tüm basın bültenleri ve daha fazla bilgi ve resimleri için: 
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