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MSV 2012

MSV 2012

IMT 2012

Celkem 1 886 vystavujících fi rem ze 32 zemí  

Zahraniční účast
934 zahraničních vystavujících fi rem, tj. 49,5 %

Vystavovatelé

Největší zahraniční účasti 

Německo 337 fi rem
Indie  129 fi rem
Rusko 90 fi rem
Slovensko  66 fi rem 
Itálie  65 fi rem 
Rakousko 44 fi rem

Velikost fi rem podle počtu zaměstnanců

do 25 
43,5 %

25–250  
42,0 %

nad 250
14,5 %

obchodníci 47,2 %výrobci 52,8 %

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Hong Kong, Indie, Itálie, Japonsko, Korea, Litva, 
Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, SAE, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Kam směřuje produkce vystavovatelů?
Strojírenský průmysl 71 %
Automobilový průmysl 57 %
Letecký průmysl 14 %
Energetika 13 %
Elektrotechnický průmysl 12 %
Stavebnictví 12 %
Potravinářství 10 %
Chemický průmysl 9 %
Vojenský průmysl 5 %

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika 1,4 %

Materiály a komponenty pro strojírenství 16,3 %

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí 
technika a klimatizace 5,1 %

Energetika a silnoproudá elektrotechnika 2,3 %

Elektronika, automatizace a měřicí technika 6,6 %

Ekotechnika 1,3 %

Doprava, manipulace, průmyslové balení, 
skladování a logistika 4,5 %

Výzkum, vývoj, transfer technologií, 
finanční a jiné služby 10,9 %

■ IMT 534 vystavovatelů
■ WELDING 82 vystavovatelů
■ FOND-EX 92 vystavovatelů
■ PROFINTECH 90 vystavovatelů
■ PLASTEX 258 vystavovatelů

■ MSV 2012 

48,4 %

26,3 %

4,3 %

4,9 %

4,8 %

11,3 %



IMT 2012

IMT 2012

Spolupořadatel Českomoravská 
elektrotechnická 
asociace

Svaz strojírenské 
technologie

Spolupořadatelé

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bělorusko, Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Litva, Německo, Rakousko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko, Velká Británie

Měřicí, řídicí, automatizační 
a regulační technika

223 vystavujících fi rem ze 13 zemí 

19 % ze zahraniční

8. mezinárodní veletrh 
obráběcích a tvářecích strojů

534 vystavujících fi rem z 24 zemí

54 % ze zahraniční

Největší zahraniční účasti
Německo 14 vystavovatelů
Slovensko 6 vystavovatelů
Itálie 5 vystavovatelů
Rakousko 3 vystavovatelé
Rusko 3 vystavovatelé 

Největší zahraniční účasti 

Německo 130 vystavovatelů
Itálie 39 vystavovatelů
Indie 29 vystavovatelů
Švýcarsko 27 vystavovatelů
Slovensko 12 vystavovatelů
Rakousko 8 vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Litva, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

■ Kovoobráběcí stroje 50,5 %
■ Tvářecí stroje 14,4 %
■ Stroje pro nekonvenční a speciální technologie 2,2 %
■ Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření 3,2 %
■ Pružné výrobní systémy 6,5 %
■ Přesné nástroje 16,2 %
■ Příslušenství pro kovoobrábění a tváření 3,6 %
■ Ruční nářadí 2,9 %
■ Servis, opravy 0,5 %



82 vystavujících fi rem ze 17 zemí

38 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Korea, 
Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Švédsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Největší zahraniční účasti 
Německo 12 fi rem
Slovensko 4 fi rmy
Indie 2 fi rmy

■ Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem
 a řezání kyslíkem 20 %
■  Stroje a zařízení pro svařování, navařování 

a  řezání elektrickým obloukem 20 %
■ Stroje a zařízení pro odporové svařování 2,2 %
■ Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, 
 řezání a pájení 15,6 %
■ Stroje a zařízení pro svařování tlakem  2,2 %
■ Přídavné a pomocné materiály 11,1 %
■ Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování 11,1 %
■ Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování 17,8 %

Velikost fi rem podle počtu zaměstnanců

do 25: 56,6 %
25–250: 26,4%

nad 250: 17 %

21. mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

■  Vsázkové suroviny pro slévárny  4,1 % 
■ Žáruvzdoroviny  8,2 %
■ Modelová zařízení  2,1 %
■ Materiály pro formovací a jádrové směsy  14,3 %
■ Vtoková a nálitková technika  10,2 % 
■ Slévárenské tavicí a udržovací pece  4,1 %
■ Zařízení formoven a jaderen  8,2 %
■ Licí stroje a zařízení, příslušenství  6,1 %
■ Zařízení pro úpravu formovacích a jádrovacích směsí   2,1 %
■ Výpočetní technika, řízení, kalkulace, simulace, cad/cam  2,1 %
■ Odlitky  34,4 %
■ Služby, poradenství, výzkum, instituce, vzdělávání  4,1 %

92 vystavujících fi rem z 9 zemí

46 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Bělorusko, Česká republika, Indie, Itálie, Německo, 
Polsko, Rusko, Švýcarsko, Velká Británie

Největší zahraniční účasti 
Německo 25 fi rem
Indie 6 fi rem
Itálie 4 fi rmy

do 25: 31,1 %

25–250: 46,7 %

nad 250: 22,2 %

Velikost fi rem podle počtu zaměstnanců

14. mezinárodní 
slévárenský veletrh

Spolupořadatel Svaz sléváren ČR

obchodníci 50 %

obchodníci 29,1 %

výrobci 50 %

výrobci 70,9 %



90 vystavujících fi rem ze 12 zemí

48 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Německo, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, USA, 
Velká Británie

Největší zahraniční účasti
Německo 23 fi rem
Slovensko 4 fi rmy
Francie 4 fi rmy
Indie 2 fi rmy

258 vystavujících fi rem z 19 zemí 

48 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Indie, Itálie, 
Japonsko, Korea, Maďarsko, Německo, Nizozemí, 
Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, 
Tchaj-wan, USA, Velká Británie

Největší zahraniční účasti
Německo 59 fi rem
Itálie 15 fi rem
Rakousko 11 fi rem
Slovensko 9 fi rem
Francie 7 fi rem

■ Zařízení na čištění a úpravu povrchů  37,7 %
■ Galvanotechnická zařízení  1,9 %
■ Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování
 a nanášení plastových povlaků  18,9 %
■ Speciální zařízení pro úpravu povrchů  20,7 %
■ Zařízení pro termické nástřiky  1,9 %
■ Výzkum, služby, instituce v oblasti povrchových úprav  18,9 %

do 25: 60,4 %

do 25: 54,9 %

25–250: 31,2 %

nad 250: 8,4 %

nad 250: 12,3 %

4. mezinárodní veletrh 
technologií pro povrchové 
úpravy

3. mezinárodní veletrh 
plastů, pryže a kompozitů

Spolupořadatel
Svaz plastikářského 
průmyslu ČR

■ Polymery, suroviny a aditiva 6,9 %
■ Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží  45,0 %
■ Kompozity 1,6 %
■ Polotovary a výrobky z plastů 18,6 %
■ Polotovary a výrobky na bázi pryže 3,9 %
■ Stroje a zařízení pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů  5,4 %
■ Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže 1,6 %
■ Výzkum, služby, instituce v oblasti plastů a pryží 5,4 %
■ Chemie pro strojírenství 11,6 %

25–250: 32,8 %

obchodníci 38,7 %

obchodníci 47,1 %

výrobci 61,3 %

výrobci 52,9 %

Velikost fi rem podle počtu zaměstnanců

Velikost fi rem podle počtu zaměstnanců



Hodnocení vystavovatelů

Účast na příštím ročníku

ano 
72 %

ne 8 % neví 20 %

ne 12 %

Přišla ta správná klientela

ano 
68 %

neutrální 20 %

Spokojenost s účastí na veletrhu

neutrální 26 %

ano 
62 %

ne 11 %

Hlavní cíle vystavovatelů při účasti na veletrhu

Hledání nových zákazníků  63 %

Prezentace fi rmy  56 %

Předvedení novinek  44 %

Předvedení standardního sortimentu  42 %

Uzavření konkrétních obchodů  11 %



Návštěvníci
Celkem 75 849 návštěvníků ze 62 zemí 

Zahraniční účast

6 223  registrovaných zahraničních návštěvníků, 
tj. 8,2 %

Nejvíce návštěvníků přijelo ze Slovenska, 
Polska, Německa, Maďarska, Ruska, 
Rakouska, Indie a Itálie.

Akreditovalo se 417 novinářů z 8 zemí, 
68 ze zahraničí.

 66 %  návštěvníků rozhoduje nebo 
spolurozhoduje o investicích a nákupech

 75 % návštěvníků jsou stálí hosté
 13 % zcela nových návštěvníků

Přehled zastoupených zemí
Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, 
Egypt, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická 
republika, Jordánsko, Kanada, Korejská republika, Kypr, Libye, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, SAE, San Marino, 
Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, 
Velká Británie

Spokojenost s návštěvou veletrhu

ano
 77 %  

ne 5 % nehodnotí 19 % 

Ochota přijít příště

ano
 79 % 

neví 12 %ne 9 %

Spokojenost s odbornou 
úrovní veletrhu

spokojeno
 85 %

spokojeno
 65 %

spokojeno
 78 %

spokojeno
 85 %

nespokojeno 3 %

nespokojeno 12 %nespokojeno 7 %nespokojeno 2 %

nehodnotí 12 %

nehodnotí 23 %nehodnotí 15 %nehodnotí  13 %

Spokojenost s kvalitou 
vystavených produktů a služeb

Spokojenost s přítomností 
významných fi rem z oboru

Spokojenost s množstvím 
vystavených novinek

Hodnocení návštěvníků

Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos Tambor. Údaje z registrace odborných návštěvníků.

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímaliO které obory se návštěvníci nejvíce zajímaliO které obory se návštěvníci nejvíce zajímaliO které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Kovoobráběcí a tvářecí stroje 15,6 %15,6 %

Pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technikaPohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technikaPohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika 12,4 %12,4 %12,4 %

PLASTEX – plasty, pryže a kompozity 9,8 %9,8 %9,8 %

Doprava, skladování, montážní stroje 8,2 %

Nářadí, nástroje 7,3 %

WELDING – svařovací technika 7,1 %

PROFINTECH – technologie pro povrchové úpravyPROFINTECH – technologie pro povrchové úpravy 5,8 %

Elektronika, automatizace a měřicí technikaElektronika, automatizace a měřicí technika 4,3 %

FONDEX – slévárenství 4,3 % 4,3 % 

Manipulační technika 3,5 %

Ložiska, převody, spojky, brzdy, mazací systémy 3,3 %

Věda, výzkum, transfer technologií, služby 3,2 %

Hutní polotovary a výrobky z kovů 3,1 %

Energetika 2,3 %

Obalové materiály, balicí stroje pro průmysl, obaly 1,5 %

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika 1,4 %

Ekotechnika 1,2 %

Silnoproudá elektrotechnika 1,2 %



Exponát / Exhibit: Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile 
umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem.

Výrobce / Producer: Blumenbecker Prag s.r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: Blumenbecker Prag s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Automat na kalibraci koncových měrek
Výrobce / Producer: MESING, spol. s r.o.

Ústav přístrojové techniky AV ČR,v.v.i
Vystavovatel / Exhibitor: MESING, spol. s r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení
klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma 
regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony.

Výrobce / Producer: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Zlatá medaile MSV 2012

Automat na kalibraci koncových měrek

 Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek je unikátním zařízením, které vzniklo 
v rámci dlouhodobé spolupráce mezi inovační firmou MESING, s.r.o. a výzkumnou institucí 
Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Představený automat zavádí do praxe 
patentovaný princip kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého světla 
a světla laseru. U tohoto přístroje je měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu 
světelného záření na oba konce měrky v jeden okamžik. Zároveň je délka měrky určena 
s přímou návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím 
laserového záření s přesně známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným 
manipulátorem pro plně automatické zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí 
komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks měrek.

Výrobce / Vystavovatel: MESING, spol. s r.o.

Kritéria hodnocení: novost exponátu, míra invence, řád inova-
ce, odlišnost hlavní funkce, odlišnost doplňkových funkcí.

Přihlášené exponáty hodnotila expertní hodnotitelská komise 
pod vedením doc. Ing. Radka Knoflíčka, proděkana Fakulty 
strojního inženýrství VUT v Brně.

Soutěž o nejlepší inovační exponáty Mezinárodního strojírenského 
veletrhu a mezinárodního veletrhu IMT. Vyhlašovatel soutěže: 

Organizátor: 

Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů 
z kontejneru průmyslovým robotem

 Exponát představuje sofistikované robotické pracoviště, určené pro výběr 
neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem 
a jejich následné umístění do přesně stanovené orientované polohy v pracovním 
prostoru robotu. Robot je naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). 
Takováto aplikace má velmi široké možnosti použití zejména ve strojírenských 
provozech, kde jsou nahodile poskládané polotovary (objekty) dopravovány 
k jednotlivým technologickým uzlům právě v kontejnerech. 
Exponát je výsledkem spolupráce vystavovatele a akademické sféry – VUT 
v Brně, FSI – v rámci projektu MPO v programu TIP, číslo projektu: FR-T12/708.

Výrobce / Vystavovatel: Blumenbecker Prag s.r.o.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelů při opracování s regulací 
na polohu dvěma regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony

 Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí 
pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových 
hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí 
při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, jeho hmotností 
a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou 
přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně 
mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při 
jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením 
podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Výrobce / Vystavovatel: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

ZLATÁ MEDAILE
za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací
(výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.

Čestná uznání za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou 
výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.

MSV 2012



Exponát / Exhibit: Průtlačný práškový parní kotel PG575 
s granulačním ohništěm

Výrobce / Producer: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09
Výrobce / Producer: LAC s.r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: LAC s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
Výrobce / Producer: VÚTS, a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: VUTS, a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Senzorová hlava VAST XTR gold
na souřadnicovém měřicím stroji Accura II

Výrobce / Producer: Carl Zeiss IMT GmbH
Vystavovatel / Exhibitor: Carl Zeiss spol. s r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC

 Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC je postavena na základě modulových celků 
renomovaných výrobců. Jde především o pohony, lineární osy, vřeteno a řídicí kontroler. 
Rám stroje je jako první v České republice vyroben technologií Mineralgusstechnik 
Schneeberger. Řídicí systém vznikl ve VÚTS na základě dlouholetého výzkumu aplikací 
elektronických vaček, které jsou integrovány v systému a umožňují efektivní řízení výrobních 
NC os. Řídicí systém umožňuje provádět rozměrovou analýzu kontury vačky bez nutnosti 
sejmutí obrobku ze stroje.

Výrobce / Vystavovatel: VÚTS, a.s.

Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm

 Kotel PG575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm 
a přímým foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí, s přehříváky a přihříváky 
páry. K přípravě prášku je symetricky instalováno 6 kusů ventilátorových mlýnů 
s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací 
komory kotle.

Výrobce / Vystavovatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Senzorová hlava VAST XTR gold na souřadnicovém měřicím stroji Accura II

Uživatelé souřadnicových měřicích strojů si dosud mohli při dotykovém měření 
geometrií součástí vybrat mezi otočnými senzorovými hlavami, které jsou sice flexibilní 
díky krokovému natáčení senzorů, ovšem měření s nimi není přesné, nebo si mohli 
vybrat pevné senzorové hlavy, které jsou sice přesné, ale nejsou tak flexibilní při 
dosahování různých poloh. VAST XTR gold kombinuje to nejlepší z obojího. Unikátní 
řešení použité na pevné hlavě VAST XTR gold umožňuje otáčení snímacího systému 
s krokem 15° a zároveň měřit s vysokou přesností a opakovatelností měření. Senzorová 
hlava VAST XTR gold je v současné době k dispozici na souřadnicových měřicích strojích 
ZEISS typu ACCURA II, GageMax, PRISMO a MMZ T II.

Výrobce: Carl Zeiss IMT GmbH 
Vystavovatel: Carl Zeiss spol. s r.o.

Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09

 Udržovací pec na hliníkové slitiny navržena s důrazem na energetické úspory a hodí se 
také pro slévárny s omezeným prostorem pro instalaci. Nejmenší možné rozměry jsou 
dosaženy díky moderním izolačním materiálům a novému systému upevnění topných 
spirál. Spirály jsou umístěny v drážkách žárobetonových tvarovek, které brání jejich 
přehřívání a chrání spirály před vniknutým kovem do pecního prostoru a uvolňující 
se glazury z kelímku. Instalovaný příkon je redukován na minimum a spolu s novým 
izolačním systémem předurčuje tuto pec k tomu, aby byla jednou z energeticky 
nejúspornějších a nejefektivnějších zařízení pro udržování hliníku na trhu.

Výrobce / Vystavovatel: LAC s.r.o.

ZLATÁ MEDAILE
za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt

ZLATÁ MEDAILE
za nejlepší inovační exponát – v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice

Čestné uznání za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt



Exponát / Exhibit: Univerzální robotický ARBURG modul - URA modul
Výrobce / Producer: ARBURG spol. s r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: ARBURG spol. s r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: DRIVE CLiQ INTERFACE
Výrobce / Producer: Siemens AG
Vystavovatel / Exhibitor: Siemens, s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Průmyslový videoskop IPLEX TX
Výrobce / Producer: Olympus Corporation Shinjuku Monolith
Vystavovatel / Exhibitor: Olympus Czech Group s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Kuličkový šroub s klecí
Výrobce / Producer: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Univerzální robotický ARBURG modul – URA modul

 Univerzální robotizovaná výrobní jednotka s jednoduchým programováním, které umožňuje 
rychlé a snadné přemístění k několika vstřikovacím strojům. Zařízení se programuje pomocí 
dotykové obrazovky s využitím grafických symbolů a se systémem učení polohy (teaching 
režim) spolu s přednastaveným algoritmem pohybů robota Epson.

Výrobce / Vystavovatel: ARBURG spol. s r.o.

DRIVE CLiQ INTERFACE

 Drive Cliq je inovativní výkonné komunikační médium pro přenos regulačních 
dat u pohonů Sinamics v reálném čase. Drive Cliq interface je otevřené 
pohonové rozhraní pro připojení přímých i nepřímých odměřování, které díky své 
širokopásmovosti, topologii a modularitě dává potenciál pro další budoucí vývoj. 
Díky své otevřenosti umožňuje připojení odměřování různých výrobců a tím nabízí 
vysokou možnost volby pro aplikace. Poskytuje velmi obsáhlou diagnostiku díky 
čtení a výměně systémových parametrů.

Výrobce: Siemens AG
Vystavovatel: Siemens, s.r.o.

Průmyslový videoskop IPLEX TX

Nový IPLEX TX je jediným videoskopem na světě s natáčecím koncem sondy 
o průměru 2,4 mm. Tato ultratenká sonda umožňuje vizuálně zkontrolovat i velmi 
stísněné prostory a složitě tvarované objekty. Díky speciálnímu ochrannému povrchu 
se může pochlubit vynikající odolností vůči oděru, již 200krát větší oproti dřívějším 
modelům (srovnáváno s fibroskopy). LCD obrazovka o velikosti 6,5 palců s vysoce 
citlivým senzorem umožňuje čisté a jasné zobrazení kontrolovaných prostorů.

Výrobce: Olympus Corporation Shinjuku Monolith
Vystavovatel: Olympus Czech Group, s.r.o.

Kuličkový šroub s klecí

 Kuličkový šroub s klecí nemá žádný převodník pro recirkulaci kuliček, klec slouží 
jako zásobník kuliček a zároveň jako poziční element pro zajištění konstantní polohy 
kuliček. Toto provedení zaručuje plynulý chod kuličkového šroubu a polohování po 
velmi malých přírůstcích.

Výrobce / Vystavovatel: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

Čestné uznání za nejlepší inovační exponát – v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační 
a regulační technice

ZLATÁ MEDAILE
za nejlepší inovační exponát – komerční produkt



Exponát / Exhibit: Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC
strojů – C12, tiskárna 3D fabbster

Výrobce / Producer: SINTERMASK GmbH
Vystavovatel / Exhibitor: AGI, s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318
Výrobce / Producer: TAJMAC-ZPS, a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: TAJMAC-ZPS, a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318

 Multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry v pětiosém provedení. Kinematika 
stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou 
s elektrovřetenem, s brzdou a otočným stolem o průměru 1800 mm a s maximálními 
otáčkami 250/min.

Výrobce / Vystavovatel: TAJMAC-ZPS, a.s.

Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů–C12, tiskárna 3D fabbster

 Při řešení jednoduchých CNC strojů a 3D tiskáren vystoupili otázky rychlého přenosu 
myšlenek do reálné podoby. Z toho vyplynul vývoj kazetového systému C–12, který 
kombinuje velké množství funkcí. Kazetu, kalené tyče LM–12 je možné osadit lineárními 
a radiálními ložisky, které mohou kombinovat lineární a rotační pohyby mechanizmů. 
Připojením tyči v uhlu 90° je možné vytvářet kompletní konstrukce strojů. Kazetový 
systém je otevřený systém, umožňující vytvořit nové stroje, tiskárny, laser řezačky, 
manipulační mechanizmy a roboty, frézky a soustruhy. Prvním strojem z této řady je 3D 
tiskárna fabbster, pracující na principu stick deposition moulding. Vývoj trval dva roky 
a od zahájení výroby v 5/2012 výroba již v 8/2012 přesáhla 1000 ks/měsíčně. 

Výrobce: SINTERMASK GmbH
Vystavovatel: AGI, s.r.o.

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Emeritní rektor VUT Brno prof. Petr Vavřín je výraznou 
osobností v oboru automatizace. Prof. Vavřín se od 
začátku svého působení na VUT věnoval problematice 
řízení dynamických systémů, zejména diskrétnímu řízení 
číslicovými prostředky. Výsledky výzkumné činnosti publikoval 
knižně, v odborném tisku a v příspěvcích na konferencích. 
V posledních letech se věnuje i společenským důsledkům 
automatizace, spolehlivosti vztahu člověk–stroj a praktickým 
aplikacím umělé inteligence. Je členem univerzitních správních 
rad (VFU Brno, TU Liberec), řady vědeckých rad českých škol 
a různých odborných komisí.

Čestné uznání za nejlepší inovační exponát – komerční produkt

ZLATÁ MEDAILE
 za celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy



Václav Klaus, prezident České republiky
Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které 
se v naší zemi každoročně konají a nás všechny jistě těší, 
že se mu stále daří držet se na pozici předního evropského 
průmyslového veletrhu. Dokládá to jak skladba vystavovatelů, 
letos jich je téměř 50 procent ze zahraničí, tak tradičně velký 
zájem veřejnosti. Díky tomuto veletrhu se Brno stalo důležitým 
veletržním centrem Evropy. Jako dobrý krok vnímám přizvání 
Indie jako partnerské země tohoto ročníku. Je to v pětileté 
historii tohoto projektu vůbec poprvé, kdy je partnerskou  
zemí jiná než naše sousední země. Stejně tak mne těší,  
že zvláštním hostem veletrhu je Rusko. Musíme se točit tam,  
kde ekonomika funguje.

Anand Sharma, ministr obchodu a průmyslu Indie
Jsme rádi, že jsme partnerskou zemí 54. mezinárodního 
strojírenského veletrhu, kde se představuje vysoký počet indických 
společností, přesně 129, což ukazuje velký zájem indického 
průmyslu o spolupráci s českým průmyslem. Jako země  
s 1,2 miliardou lidí, země s rychle rostoucí ekonomikou, čelící  
mnoha náročným úkolům, ale vlastnící obrovskou sílu, jsme jednou  
z prvních čtyř ekonomik na světě. 
Česká republika je historicky velmi silná ve strojírenském průmyslu, 
nejen v této době, ale již déle než dvě století. A pro nás jste bránou 
do střední Evropy. Takže využijme tuto velkou příležitost prezentace 
indického průmysl k prohloubení našich ekonomických vztahů. 

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR
Je mi velkou ctí setkat se s vámi u příležitosti této vrcholné české 
veletržní akce. Brněnský MSV pokládám za hlavní veletržní událost 
v roce a uvědomuji si jeho regionální i evropskou dimenzi. V letošním 
roce se uskuteční již 54. ročník, což vypovídá o jeho dlouhé tradici. 
MSV v Brně je významnou příležitostí k představení českých firem 
a jejich vyspělých technologií nejen přímým obchodním partnerům 
ale i oficiálním představitelům vlád zemí, které se této veletržní akce 
zúčastní. Byl jsem informován, že letošního veletrhu se účastní 1900 
vystavovatelů, což je nárůst oproti loňskému roku, z 32 zemí a jak říkal 
pan prezident – více jak polovina účastníků je ze zahraničí. Podstatné 
je, že se veletrh zaměřuje i na rozvíjející se mimoevropské trhy, tedy 
země východní Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky, neboť prioritou 

vlády je bezesporu diverzifikace českého exportu. My máme ambice změnit především extrémně vysokou závislost našeho 
exportu na vývoji ekonomiky v EU, kam přes 80 % českého exportu směřuje. Je pro mě velkou ctí být ministrem průmyslu 
a obchodu ČR, které má tak vyspělé strojírenství, které je dlouhodobě v Evropě nositelem pokroku, technického i technologic-
kého vývoje a patří mezi hlavní obory českého exportu. 

Slavnostní zahájení 10. 9. 2012, Rotunda pavilonu A



OČIMA VYSTAVOVATELŮ
Vitalij Prima, náměstek ministra průmyslu Běloruska
V Brně i v České republice jsem poprvé a odvezu si odtud 
výborné dojmy. Musím říci, že zde máte perfektní veletržní 
areál a vysoký počet účastníků veletrhu svědčí o jeho síle 
a velkém významu nejen pro Českou republiku, ale pro celý 
svět. Bělorusko o tomto veletrhu dobře ví a účastní se jej 
prakticky každý rok. V naší expozici jsou zastoupeny fi rmy 
z oboru strojírenství a metalurgie. Líbí se nám výstaviště, 
organizace veletrhu i velký počet fi rem, takže se jej rádi 
budeme zúčastňovat i nadále.

Jiří Karas, ředitel prodeje Siemens
Tohle je 54. ročník MSV a Siemens tu byl zatím pokaždé. 
Máme na veletrhu své partnery, výrobce obráběcích strojů, 
kteří zde vystavují stroje osazené našimi řídicími systémy. 
Letos je tady markantní velká živost. Projevuje se v už na první 
pohled větším počtu vystavovatelů a ve větším množství 
doprovodných aktivit. Přijeli i naši partneři, kteří třeba některé 
roky na veletrhu nebyli. Takže současný trend je jednoznačně 
pozitivní a kopíruje vývoj naší branže jako takové.

Vlastimil Kaplarczyk, místopředseda představenstva 
společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA
Hlavní smysl naší expozice na MSV je ukázat, co jsme a co 
děláme. Hlásíme se k návratu do energetiky, a to velké i malé. 
V rámci strojírenských oborů se od běžné kusové výroby 
posouváme k inženýringovým projektům a dodávkám větších 
investičních celků, které  byly doménou Vítkovic i v minulosti. 
Srovnáváme se tady s konkurencí a chceme demonstrovat, 
že něco umíme. A samozřejmě nejde jen o český trh, 
potkáváme se tady se zahraničními partnery z Indie i odjinud.

Grigorij Kalamanov, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Ruské federace 
Pokud se nám podaří s českým partnerem modernizovat 
naši výrobu, a to se týká nejen těžkého strojírenství, ale 
i chemického průmyslu a dalších odvětví, tak to bude pro 
mne pozitivní výsledek tohoto veletrhu. Chceme, aby se 
naše vztahy dostaly na kvalitativně novou úroveň. Na jedné 
straně se od našich českých kolegů učíme, na straně druhé 
se snažíme vytvářet společné projekty. Dovoz a modernizace 
je jen první krok. Dalším krokem jsou společné podniky 
a výroba. Ne všude a ne vždycky se můžeme pochlubit tím, 
že náš obchodní obrat netvoří jen obchod se surovinami, ale 
také technika a strojírenská výroba. To vnímám velmi pozitivně 
a vidím i jako velmi dobrou perspektivu pro budoucnost.

Pavel Šafránek, předseda představenstva, KULIČKOVÉ 
ŠROUBY KUŘIM 
Na veletrhu představujeme nový kuličkový šroub, který 
výrobcům kovoobráběcích strojů a speciálně brusek pomůže 
k plynulejšímu chodu strojů a k přesnosti polohování. Velice 
si vážím Zlaté medaile, kterou jsme za tento výrobek dostali. 
Je to především ocenění našich vývojových konstruktérů 
a celé fi rmy, která se podílela na výrobě prototypu. Určitě 
nám pomůže i marketingově při zviditelnění se mezi širokou 
konkurencí. Ale především bych  byl velmi rád, aby nás 
zákazníci vnímali jako fi rmu, která se zabývá inovacemi 
a reaguje na aktuální požadavky.  

Peter Ivánka, jednatel, AGI, Trenčín
Do soutěže jsme přihlásili kazetový systém a osobní tiskárnu 
fabbster 3D, která umožňuje „tisknout“ trojrozměrně 
výrobky z plastu, konkrétně ABS. Jedná se o velmi pevný 
materiál, který se hodí jak pro hobby, tak profesionální výrobu. 
Velmi příjemně nás překvapilo čestné uznání, které jsme 
získali, i ohlas návštěvníků, který ocenění vyvolalo. Zájem 
byl nečekaně velký, zaujala zejména otevřenost systému 
i možnost pokračovat v nových variantách. 

Jiří Crhák, jednatel společnosti, LAC, Rajhrad
V poslední době se hodně soustředíme na trh sléváren 
hliníku a barevných kovů. Po tříletém výzkumu v této oblasti 
jsme vyvinuli speciální udržovací pec na slitiny hliníku, 
díky níž zákazník dosahuje obrovských úspor energie 
při provozování tohoto zařízení. Na veletrhu je o tento 
výrobek, i díky čestnému uznání, kterým byl oceněn, velký 
zájem a myslíme si, že letošní veletrh pro nás bude jeden 
z nejúspěšnějších v historii. Letos vystavujeme podvacáté, 
začínali jsme v roce 1992 a od té doby jsme ani jednou 
nevynechali. 

Karel Tillinger, vedoucí oddělení, Carl Zeiss 
Jsme rádi, že jsme na brněnském veletrhu, protože stejně 
jako v loňském roce vidíme velký zájem zákazníků, který  je 
letos umocněn zlatou medailí. Jsme rádi, že tu můžeme 
vystavovat zajímavou technologii z oblasti automatizační 
techniky, tzn. zařízení, které používá unikátní senzorovou 
hlavu, která spojuje výhody přesného měření centrálními 
snímacími hlavami.  Podařilo se nám poprvé v historii měřicích 
strojů vyvinout sondu, která umožňuje měřit dlouhými snímači 
a přitom je otáčet. Celkově je naše přítomnost na veletrhu 
z mého pohledu velmi pozitivní a přínosná.



Karol Rydlo, asistent výzkumu VUT Brno
Velký zájem lidí byl o náš letecký simulátor, který si lidé 
mohli na místě vyzkoušet. S nadsázkou řečeno museli 
jsme dělat pořadníky, tvořily se v naší expozici fronty. 
Na výstavišti jsme se snažili podchytit zejména studenty 
středních škol, aby získali přehled o tom, co se u nás děje, 
jaký probíhá výzkum na VUT. Při studiu se na něm mohou 
podílet a vytvářet tak nové věci, které pomáhají lidem. 
Hodně studentů nám říkalo, že chtějí studovat jinou školu, 
ale že je naše práce opravdu zajímá. Možná se rozhodnou, 
že půjdou studovat na VUT. Z tohoto pohledu měl pro nás 
veletrh velký úspěch.  

Zdeněk Kyjovský, prodejní technik rozvíjejících se 
technologií, BIBUS
Veletrh je setkávání našich stávajících zákazníků, není 
to až tak o nějakých nových obchodech. Je nás tady 
zhruba 10 obchodníků – prodejních techniků, sortiment 
máme rozdělený. Každý si zve svoje zákazníky, podá jim 
prezentaci, vysvětlení, vezme si kontakt atd. Představili 
jsme tu řadu novinek a zájem o ně byl z hlediska fi rem 
velký. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po skončení 
veletrhu. Určitě nějaké nové kontakty zúročíme. 

Jindřich Sadil, odborný asistent, ČVUT v Praze, 
Fakulta dopravní
Zájem o náš stánek byl velký díky expozici, kterou jsme 
připravili. Prezentujeme mimo jiné střet dítěte s automobilem, 
střet dítěte na kole s automobilem apod. Budete se divit, 
ale každého to zaujme a vyptává se, jaké tyto srážky, při 
nichž zrychlení působí na hlavu až desetkrát více, mají 
dopad. Máme také dobré strategické umístění stánku, kdy 
je vidět průhled celou halou. Byli jsme spokojeni s vysokou 
návštěvností, pro ČVUT byla naše účast na veletrhu přínosem. 

Gunnar Löfstrand, majitel švédské fi rmy HCT
S veletrhem v Brně jsem velmi spokojen. Další švédští 
vystavovatelé, moji kolegové, se vyjádřili obdobně. Měli 
jsme v naší expozici vysokou návštěvnost, oslovovali nás 
vaše fi rmy, které mají zájem o spolupráci se švédskými 

společnostmi. Na základě dobrých zkušeností jsme v Brně 
už podruhé. Představili jsme nový projekt, jde o vytížení 
kamionu, a získali řadu nových kontaktů. 

Lubomír Sedlák, jednatel fi rmy Produca
Veletrh byl pro nás přínosem, pohovořili jsme s fi rmami, 
které už fungují na čínském trhu. My jsme sami pak poskytli 
novým zájemcům informace o exportních podmínkách a také 
o čínském kulturním a podnikatelském prostředí. Vysvětlovali 
jsme fi rmám, na co musejí v této zemi dbát, pokud v ní chtějí 
obchodovat. Je třeba se o tento trh zajímat, k čemuž právě 
tento veletrh byl vhodným místem. 

Luděk Čekal, vedoucí divize přístroje, Kuboušek
Letošní ročník veletrhu se opravdu vydařil. V naší expozici 
bylo stále plno potenciálních zákazníků, a to od rána do 
večera. Navázali jsme řadu nových kontaktů, z nichž 
deset proměníme v obchody už koncem letošního roku. 
Samozřejmě jsme v Brně pořádali obchodní schůzky s našimi 
prodejními techniky a obchodními kolegy. Firma je se svou 
účastí na veletrhu velmi spokojena.

Bohumil Ševčík, CzechTrade, klientské centrum
Agentura CzechTrade ve své expozici přivítala incomingovou 
misi ze Španělska.
Španělská fi rma zadala poptávky na vstřikování plastů 
a tlakové lití kovů a agentura CzechTrade pro ně našla české 
fi rmy coby protějšky, které by byly schopné splnit jejich 
požadavky. Pozitivní je, že fi rmy již o sobě vědí, znají produkci 
a zřejmě směřují k uzavření kontraktu. Myslím, že pro celou 
naši agenturu byl Mezinárodní strojírenský veletrh přínosem, 
přivítali jsme i další mise, například zástupce petrochemického 
průmyslu z Brazílie, kteří také přišli s konkrétními požadavky 
na české fi rmy. Je důležité, že se fi rmy na veletrhu vidí tváří 
v tvář, vymění si základní dokumentaci. Pak již mohou začít 
spolupracovat. Myslím si, že toto setkání bude mít dohru 
v budoucnu ve vzájemné kooperaci. 

Jan Viktorin, jednatel společnosti EMUGE FRANKEN
Jsme největším dodavatelem techniky pro výrobu závitů 
ve světě. Veletrh byl pro nás velkým přínosem. Jde totiž 
o dobrou prezentaci před koncovými zákazníky. Každý den 
naši expozici navštívilo více než 200 zákazníků. Samozřejmě 
nám Brno slouží ke schůzkám s našimi obchodními partnery, 
letos jsme jich uspořádali rovnou stovku. Škoda je, že se 
v současnosti stalo v podnicích jakousi módou nepouštět své 
pracovníky na strojírenský veletrh. Mnozí kolegové, kteří chtěli 
na veletrh přijet a podívat se na svátek strojařů, si muselo ve 
svých fi rmách vzít dovolenou. 
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55. mezinárodní 
strojírenský veletrh

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

• Důlní, hutní, slévárenská, keramická  
a sklářská technika

• Materiály a komponenty pro strojírenství

• Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí 
technika a klimatizace

• Plasty, gumárenství a chemie

• Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí,  
povrchové a tepelné úpravy, svářecí stroje

• Energetika a silnoproudá elektrotechnika

• Elektronika, automatizace a měřicí technika

• Ekotechnika

• Výzkum, vývoj, transfer technologií,  
finanční a jiné služby

• Intralogistika – manipulace, skladování, 
průmyslové balení


