Průmyslové veletrhy Praha přibližují
technologie budoucnosti veřejnosti
Středoevropská premiéra drátové řezačky, energeticky soběstačné budovy,
autonomní elektrické minibusy v městské hromadné dopravě, poštovní a policejní
elektromobily či zdravotnické protézy z 3D tiskáren pro dětské i zvířecí pacienty technologické novinky současnosti i budoucnosti mapují uceleně Průmyslové
veletrhy Praha. Ve dnech 9. – 12. května 2017 nabídnou návštěvníkům na výstavní
ploše přesahující 8.000 m2 celkem 233 vystavovatelů. Doprovodný program zahrnuje
největší výstavu 3D tisku v ČR – 3Dexpo včetně vyhledávaného „Souboje 3D tiskáren“
a také 3. ročník mezinárodního ENERGO SUMMITu. Generálním partnerem
Průmyslových veletrhů Praha je skupina ČEZ a oficiálními vozy veletrhů jsou
automobily značky FORD.
Průmyslové novinky ukáže FOR INDUSTRY
Souběžný veletrh FOR INDUSTRY představí řadu novinek, např. novou EDM drátovou
řezačku CUT P 550, dlouhotočný CNC automat MANURHIN K´MX 916 nebo elektroerozivní
drátovou řezačku. Nejzajímavější exponáty ocení odborná porota v rámci tradiční soutěže
GRAND PRIX.
Příležitost pro absolventy technických škol najít zajímavou práci a pro firmy sehnat nadějné
mladé odborníky nabídne FOR JOBS. Projekt připravili organizátoři Průmyslových veletrhů
Praha vůbec poprvé v historii a má za cíl představit veřejnosti současnou nabídku
pracovních pozic v průmyslových odvětvích.
FOR SURFACE: Preciznost až do finálních úprav
Veletrh představí řadu novinek z oboru, například torbo® přístroje, protihlukový a antivibrační
nátěr ISD 325 a Charflame, protipožární intumescentní barva na ochranu ocelových
konstrukcí.
FOR LOGISTIC: Právě včas naskladněný veletrh
Z novinek budou mimo jiné k vidění elektrické vysokozdvižné vozíky ZOWELL, vychystávací
vozík KT3 Drive, ale také elektronický lineární manipulátor s maximální nosností 223 kg.
Módní oblečení i lidská dlaň z 3D tiskárny
Možnosti využití 3D tiskáren se neustále rozšiřují, běžně se takto zhotovují součástky pro
automobilový průmysl, modely budov v architektuře, módní doplňky v oděvním návrhářství,
pomůcky ve školní výuce či ve zdravotnictví. Právě obor zaměřený na individuální protetika,

tedy náhrady lidských končetin, zažívá velký růst a čeští odborníci bodují na zahraničních
trzích. Aktuální trendy a novinky v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru představí veřejnosti
největší česká přehlídka 3D tisku a technologií 3Dexpo 2017. Návštěvníci budou moci
sledovat unikátní „Souboj 3D tiskáren“, pod vedením profesionálů si postavit vlastní 3D
tiskárnu nebo se zapojit do workshopu s přední českou módní návrhářkou Alžbětou Moreno
a zkusit si pomocí 3D technologií vytvořit originální oblečení či boty.
Praktické elektromobily pro firmy i designérské kousky
Letošní ročník pražských průmyslových veletrhů věnuje velký prostor elektromobilitě,
dobíjecí stanice i elektromobily představí veřejnosti na dvojnásobné výstavní ploše oproti
loňsku. Návštěvníci si prohlédnou první poštovní elektromobil v ČR StreetScooter, který
vystihuje aktuální velkou poptávku po této ekologické dopravě mezi firmami. Elektromobily
využívá např. Policie ČR nebo velké společnosti s roznáškovou službou. Fanoušky
elektromobilů jistě potěší vystavené vozy značky Tesla Model S, model X a Tesla Roadster,
ale také elektromobily automobilek Nissan, Volkswagen či Aixam. Zajímavostí jsou také
designové koloběžky typu Harley e-scooter od prvního českého výrobce elektrovozidel
Ecoben. Spojení designu a moderní technologie zastoupí první ryze česká rychlonabíjecí
stanice pro elektromobily, kterou navrhla přední designérka Anna Marešová.
Kdy se stane Praha „Smart City“?
O aktuálních trendech v moderních technologiích nezbytných pro realizaci strategií Smart
City budou hovořit odborníci v rámci ENERGO SUMMITu. Třetí ročník významného setkání
profesionálů nejen z energetiky se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v Kongresovém sále
PVA EXPO PRAHA. Odborníci z ČR i zahraničí budou hovořit o energeticky soběstačných
budovách v ČR i ve světě, koncepci Smart Cities a možnostech, jak nejrychleji uvést
jednotlivé body do praxe, o dostupných dotacích určených pro větší rozvoj elektromobility a
podobných tématech.
Praktické informace pro návštěvníky
Průmyslové veletrhy Praha probíhají ve dnech 9. – 12. 5. 2017 v PVA EXPO PRAHA,
otevírací doba je v úterý – čtvrtek: 9.00–18.00 hod., v pátek: 9.00–15.00 hod. Plné vstupné
činí
150
Kč,
zlevněné
vstupné
100
Kč
po
registraci
na
webu
www.prumysloveveletrhy.cz/sleva. K registraci na mezinárodní ENERGO SUMMIT využijte
odkaz www.energosummit.cz/registrace/soutez-detail?nl_id=551.
Aktuální informace sledujte na www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz a www.energosummit.cz.
Kontakt pro média: Darina Boumová, e-mail: darina@4info.cz, tel.: 608 310 366

