
 
 
 

EMO HANNOVER 2013 Svet obrábania kovov 
 

Dátum 16. až 21. september 2013 
 

Miesto podujatia Messegelände, 30521 Hannover, GERMANY 
 

Otváracia doba denne 09:00 až 18:00 hod 
 

Vstupenky Denné Predpredaj 
Pokladňa 

EUR 32,00 
EUR 47,00 
 

Permanentné Predpredaj 
Pokladňa 

EUR 59,00 
EUR 85,00 
  

 Žiaci, študenti, dôchodcovia, 
ťažko postihnutí(tieto vstupenky 
sú len pri pokladni na základe 
doloženia prísl. preukazu) 
 

 EUR 12,00 

Vstupenky sú počas dňa návštevy veľtrhu platné ako cestovné lístky v 
mestskej hromadnej doprave (2. Trieda vlakov) v rámci „veľkého 
Hannoveru“ (GVH), pokiaľ je na vstupenke zaškrtnutý príslušný deň. 
Cestovný poriadok na: www.gvh.de. 
  

Katalóg 2013 Predpredaj  EUR 35,00. 
+poštovné 
 

Pokladňa  EUR 35,00 
  

Kontakt HANOME, s.r.o., Ida Špányiová, Hlaváčiková 23, 841 05 Bratislava, 
Tel: 02/65316455, info@hf-slovakia.com 
 

Usporioadateľ  VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013 
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. 
Corneliusstrasse 4 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefon +49 69 756081-0 
Telefax +49 69 756081-74 
E-Mail emo@vdw.de
 

Stručný popis EMO Hannover 2013, celosvetovo najvýznamnejší odborný veľtrh 
celého odvetvia, prezentuje na najväčšom výstavisku na svete 
kompletnú ponuku techniky obrábania kovov – od obrábacích 
strojov, cez presné nástroje, automatizačné komponenty, až po na 
mieru šité systémy. 
 

Nomenkaltúra • Obrábacie stroje trieskové, triediace a prenosné 
• Obrábacie stroje na plechy, drôty a potrubia, tvárniace stroje 
• Obrábacie stroje pre termické, elektrochemické a iné fyzikálne 

obrábanie 
• Technika úpravy povrchov, tenkovrstvové postupy 
• Software pre celé výrobnú techniku 
• Riadenia 
• Komponenty pre flexibilnú automatizáciu 
• CAD/CAM 
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• Systémy manažmentu kvality 
• Robotika a automatizácia 
• Technika materiálových tokov a skladová technika 
• Priemyselná elektronika, senzory a diagnostická technika 
• Presné náradia, diamantové náradia, meracie náradia, 

tvárniace náradia 
• Stroje a systémy na výrobu nástrojov a foriem, Rapid 

Prototyping, výroba modelov 
• Kontrolná a meracia technika 
• Chladiace látky a mazivá 
• Zváranie, strihanie, brúsenie a ohrievanie 
• Mechanické, hydraulické, elektrické a elektronické 

príslušenstvo k výrobnej technike 
Používatelia • Výroba strojov, prístrojov, nástrojov, foriem, prípravkov 

• Výroba kovových konštrukcií a konštrukcií z ľahkých kovov 
• Výroba cestných vozidiel a dodávatelia 
• Výroba koľajových vozidiel a dodávatelia 
• Automobilový priemysel a dodávatelia 
• Stavba lodí 
• Letecká a vesmírna technika 
• Elektrotechnika a elektronika 
• Jemná mechanika a optika 
• Ťahárne, studené valcovne a oceliarne 
• Výroba železa, plechu a kovových výrobkov 
• Zušľachťovanie povrchov, tvrdenie 
• Opracovanie a spracovanie nových surovín 
• Kovové ručné náradia 
 

Príjazd, ubytovanie Oficiálny partner Deutsche Messe AG pre sprostredkovanie 
ubytovania - Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG), 
ponúka ubytovanie všetkých kategórií v menste Hannover a v jeho 
regióne Kontakt: Hannover Marketing & Tourismus GmbH,  
Tel. +49 511 12345-555, hotels@hannover.tourismus.de, 
www.hannover.de/hotels/emo
 
Národné a medzinárodné lety: Medzi letiskom Langenhagen a 
výstaviskom premávajú kyvadlové autobusy. Vlak S-Bahn S5 jazdí 
od letiska ku hlavnej stanici. Odtiaľ jazdia električky k výstavisku. 
Vlaky: Vlaky stoja na stanici „Hannover Messe / Laatzen“. Odtiaľ 
vedie „Skywalk“ s bežiacim eskalátorom na výstavisko (hala 13). 
Návštevníci, ktorí prídu na hlavnú stanicu, idú odtiaľ priamo na 
výstavisko električkou. 
 
Električka: Električka číslo 8 a 18 jazdí medzi hlavnou stanicou a 
výstaviskom (Vchody Nord 1 a 2), linky 6 a 16 z centra mesta 
(Kröpcke Aegi) k východnej časti výstaviska. 
 
Cestovný poriadok Hannover: www.efa.de
 
Osobné auto: Príjazd diaľnicami A2, A7, A37 a A352. Cieľová 
adresa pre navigáciu je: Hermesallee, Hannover. Označené 
rýchlocesty usmerňujú cestu k výstavisku. 
 

Internet a sociálne siete www.emo-hannover.de 
https://twitter.com/EMO_HANNOVER 
http://www.facebook.com/EMOHannover 
http://www.linkedin.com – Gruppe EMO Hannover 
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