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Druhý ročník veletrhu tematicky zamě-
řeného na strojírenství, hutnictví a prostřed-
ky pro těžbu surovin a materiálů, energetiku, 
elektrotechniku a komunikace se uskutečnil 
20. až 22. února 2008.

Veletrh se představovanými produkty za-
měřoval na chemický průmysl, plynáren-
ství, energetiku, vodní hospodářství, eko-
logii, potravinářskou prvovýrobu, dopravu 
a logistiku.

K jeho kvalitě nesporně při-
spěly nově vybudované haly vý-
stavnického komplexu Expo In-
cheba, nedaleko centra Bratisla-
vy.

Mezinárodní veletrh Indust-
ry Expo se stal příležitostí pro 
vystavovatele z uvedených prů-
myslových a obchodních odvět-
ví prezentovat nové technolo-
gie a inovace. Na ploše více než 
2 500 m2 představilo 106 vysta-
vovatelů ze Slovenska, České 
republiky, Německa, Turecka, 
Rakouska a Polska nejnovější 
trendy a tendence v oblasti stro-
jírenství, elektrotechniky, obrá-
běcích strojů, chemie a biotech-
nologie.

Kromě představení nejnověj-
ších technologií ve strojírenství, 
hutnictví, energetice a chemii byl 
pro návštěvníky připraven kva-
litní odborný doprovodný pro-
gram s množstvím zajímavých 
konferencí, přednášek a seminá-
řů. Druhý ročník přinesl několik 
novinek a zajímavých projektů. 
Například Trenčianska univer-
zita A. Dubčeka v Trenčíně or-
ganizovala konferenci s názvem 
Vzdělání = budoucnost Sloven-
ska. Proběhlo také první mezi-
národní finále technické soutěže 
mladých elektrotechniků nebo 
mezinárodní konference Ché-
mia 2008.

Veletrh Industry Expo se stal 
místem setkání současné vědy 
a praktických výsledků v prů-
myslu. Byl také dobrým příspěv-
kem pro ty, koho zajímá, jak bude 
vypadat budoucnost po stránce 
moderní techniky industrializo-
vané společnosti. 

Více informací o veletrhu In-
dustry Expo i dalších akcích: 
www.incheba.sk

(redakce Elektro, 
účastník veletrhu 

Industry Expo)

Industry Expo Bratislava
Mezinárodní veletrh průmyslových technologií, materiálů a zařízení 
Výstavní centrum Incheba Expo Bratislava

Obr. 1. Veletrh Industry Expo se stal místem setkání současné 
vědy a praktických výsledků v průmyslu

Obr. 2. Slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků doprovod-
ných odborných soutěží se uskutečnilo v Expo Clubu první 
večer konání veletrhu

Obr. 3. Hlavní hala moderního výstaviště Incheba Expo 
Bratislava

Jak se s námi spojíte?
Hensel, s.r.o.
Bezděkov 1386,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 828 111
Fax: +420 416 828 222

E-mail: odbyt@hensel.cz
http://www.hensel.cz

Bezpečně
a rychle

Bezpečný FIXCONNECT®

– systém pružinových
bezšroubových svorek
v DK-kabelových
krabicových rozvodkách
od fi rmy HENSEL

Použití:
• Vodič se připojuje bez šroubování.
• Plné a slaněné Cu-vodiče od 1,5 mm2 

do 16 mm2.
• Velký prostor pro připojení vodičů!
• Úspora času při montáži, žádné 

šroubování!


