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Targi zgromadziły polskie odlewnie, firmy sektora odlewnictwa ciśnieniowego, dostawców surowców i komponentów z kraju

i zagranicy, a także firmy związane z recyklingiem metali. Na ponad 9 tys. metrów kwadratowych swoją ofertę

zaprezentowało ponad 450 firm z 30 krajów, w tym wystawcy z Niemiec, Włoch, Czech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Kanady, Indii

i Chin. Wśród zwiedzających byli właściciele przedsiębiorstw, szefowie działów technicznych i zakupów, technolodzy

i projektanci oraz specjaliści od handlu i marketingu.

– Obserwujemy początek nowego trendu, w którym najważniejszym elementem jest zwiedzający. Te targi to punkt

odniesienia dla branży w Europie Środkowej – mówił podczas otwarcia imprezy 20 września Maurizio Sala, prezydent

Włoskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Odlewniczych Amafond.

Na targach pokazane zostały m.in. maszyny dla odlewnictwa, w tym odlewnictwa ciśnieniowego. Ponadto urządzenia

peryferyjne oraz części zamienne dla sektora odlewniczego, a także komponenty i surowce.

W czasie targów Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich zorganizowało spotkanie prezesów i dyrektorów odlewni.

Adam Woźniak

Kielce: 21. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL

W Kielcach zakończyły się w czwartek 21. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL. To
najważniejsza impreza targowa branży w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Omawiano kwestie reindustrializacji przemysłu i rozwoju innowacyjnych firm zapowiadane w strategii wicepremiera

Mateusza Morawieckiego. Kolejnymi tematami były klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego i założenia ustawy

o innowacyjności.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się seminaria. Jedno z nich poświęcone było stosowaniu radiografii i tomografii

w badaniach odlewów. Na kolejnym zaprezentowano ofertę dziesięciu firm z branży odlewnictwa ciśnieniowego.

Targom METAL towarzyszyły wystawy Aluminium & Nonfermet oraz Recykling i Control-Tech.

Tegoroczna impreza ma być kolejnym krokiem do innego ważnego wydarzenia branży odlewniczej. – Już za dwa lata

Światowy Kongres Odlewniczy w Krakowie zgromadzi uznanych profesjonalistów, a Targi METAL w Kielcach będą jego

integralną częścią – zapowiedział Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.
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