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21e internationale beurs voor
metaalbewerkingstechnologieën
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METAV 2020 in Düsseldorf ...

Dit staat bezoekers van METAV 2020 te wachten:
De beurs voor iedereen ...
… die de technische vooruitgang en
innovaties in de metaalbewerking
overtuigend en in de praktijk wil beleven.
… die ideeën in het hoofd, talent in de
handen en een hoogwaardige
toekomst voor ogen heeft.

… richt zich op productieve oplossingen voor
alle metaalbewerkings- en productietechnologieën.
… concentreert zich op machines, gereedschappen, processen, automatiseringstechniek en nieuwe trends.
… intensiveert de dialoog tussen fabrikant en
gebruiker, tussen dagelijkse uitdaging en toekomstige vereisten, tussen theorie en praktijk.
… is het NRW-platform voor het hele
spectrum van de metaalbewerking.
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METAV 2020 in Düsseldorf presenteert alle
belangrijke productietechnieken en inspireert
de vakwereld met de kernthema’s van deze
vier zeer gespecialiseerde gebieden:
• Quality Area – 360° kwaliteit

: 4 0 JA
METAV

• Medical Area – 360° medisch-technolo
gische vooruitgang

AR

Met de 21e METAV in 2020 viert METAV zijn 40e
verjaardag. Veertig jaar waarin niet alleen werd
getoond welke betekenis metaalbewerking als
innovatieve technologie heeft gekregen, maar
waarin ook de positie van METAV op de locatie
Düsseldorf is gekenschetst als veilige haven en
lichtbaken voor de branche met wereldwijde
betekenis.
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• Moulding Area – 360° gereedschap-,
model- en matrijzenbouw
• Additive Manufacturing Area – 360° additieve
voorsprong bij productieprocessen, ook voor
kleine oplagen
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MOULDING AREA

DE HOOGTEPUNTEN: alles wat kwaliteit bevordert: sensor
techniek, test- en meettechniek, beoordelingssystemen
voor kwaliteitsmanagement, complexe systemen voor procesveiligheid en Six Sigma-eisen – kortom het complete
instrumentarium voor kwaliteitsmechanismen, -methoden,
-processen en technologieën. Dit is dé ontmoetingsplaats
voor experts en professionals die verantwoordelijk zijn voor
productie en kwaliteitsmanagement.

DE HOOGTEPUNTEN: van ontwerp via prototype tot en met
serieproductie. Dankzij indrukwekkende technieken voor
een groeiende markt, overtuigen de exposanten van de
MOULDING AREA de gebruikers in veel branchesegmenten.
Werktuig- en matrijzenbouw maken nieuwe en geavanceerde oplossingen en complexe vormen mogelijk in kunststof,
metaal en glas.
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DE HOOGTEPUNTEN: belangrijke leveranciers op het gebied
van CAD, simulatie, hybride machines, materialen, systemen
en kwaliteitsborging samen met dienstverleners in de productie en andere aanbieders van oplossingen. Het hier gepresenteerde complete spectrum van additieve processen wordt als
forum voor innovatieve productietechnieken optimaal gekoppeld aan de andere belangrijke productthema’s van METAV.

DE HOOGTEPUNTEN: Producenten op het gebied van medische technologie, onderdelen, processen en productietechniek voor medische producten presenteren een royaal
overzicht van onder andere implantaten, prothesen, instrumenten en stents. Nieuwe en lichtere materialen zoals aluminium, koolstofvezel, kunststof, titanium, ook in verschillende
combinaties, openen nieuwe perspectieven voor de medische productietechnologie.
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VDW-INFODAG 10-03-2020
‘Veiligheidstechniek voor gereedschapsmachines bij wisselende omstandigheden’
Omdat de EU-Commissie de nieuwe versie van de machinerichtlijn 2006/42/EG verder doorzet, begeleidt de VDW het regelgevingsproces. De VDW wijst er bijvoorbeeld op dat in het
digitale tijdperk het vereiste van een gebruiksaanwijzing op
papier niet meer van deze tijd is.
Op basis van veldgegevens is de veiligheidstechnische betrouwbaarheid van Duitse gereedschapsmachines meermaals bewezen. Dit resultaat stemt overeen met het al jarenlang teruglopende aantallen ongevallen met gereedschapsmachines. Dergelijke evidente argumenten worden echter
in twijfel getrokken, bijvoorbeeld door een enquête van de
EU-Commissie over de vraag of de onderwerpen ‘veiligheid’
en ‘beveiliging’ bij de revisie van de machinerichtlijn samengevoegd moeten worden. Hierover heeft de VDW samen met
de VDMA en de CECIMO een afwijzende houding ingenomen.
Deze en andere aspecten van dit brede onderwerp zijn vanuit
meerdere hoeken belicht in vakpresentaties door machinefabrikanten, onderdelenleveranciers en deskundigen op het gebied van arbeidsveiligheid. Duidelijk is gemaakt welke eisen
aan moderne gereedschapsmachines worden gesteld en hoe
deze tegenwoordig worden vormgegeven.
Meer informatie: www.metav.com

CYBERVEILIGHEID 11-03-2020
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Netwerken kunnen het veilige gebruik van machines en installaties in gevaar brengen. Nu al meldt 30 procent
van de ondernemers in een actuele enquête van de VDMA
productieuitval door veiligheidsproblemen. De schade is
immens – vooral bij ransomware en CEO-fraude. Het gaat
exploitanten van machines en installaties vooral om de beschikbaarheid van gegevens en diensten, de integriteit
van ‘Industrie 4.0’-gegevens en het uitsluiten van veiligheidsproblemen door cyberaanvallen. De principes voor
risicobeoordeling, vereisten aan automatiseringscomponenten en beveiliging van ingebedde software moeten al
bij de productontwikkeling en -constructie in aanmerking
worden genomen. Op het congres spreken toonaangevende deskundigen uit industrie en politiek over de vereisten, maatregelen en praktische hulp voor de branche. Door middel van live hacken wordt ter plekke de
kwetsbaarheid van moderne systemen aangetoond.
Meer informatie: www.metav.com

FORUM SPANTECHNIEK 11-03-2020

7

Onder de titel ‘Spantechniek – oplossingen voor megatrends’ organiseert VDMA Präzisionswerkzeuge op METAV 2020
voor de vierde keer het forum ‘Spantechniek’. Door middel van
verschillende lezingen biedt het forum informatie over de oplossingen die spantechniek uw klanten biedt om met succes te voldoen
aan de vereisten van megatrends zoals slimme fabricage, cloudplatforms, additieve fabricage, alternatieve aandrijvingsconcepten, digitalisering enz. Er wordt tijdens deze lezingen veel aandacht
besteed aan innovatieve werkstuk- en werkstukopspantechniek
en tevens aan de nieuwste ontdekkingen deuit de wetenschap.
Nähere Infos: www.pwz.vdma.org

1e INNOVATIEFORUM 2020 12-03-2020
Het 1e mav-innovatieforum in Düsseldorf verbindt de
voordelen van een beurs met die van een congres. Het combineert een uitgebreid programma aan voordrachten met
een interessante begeleidende tentoonstelling.
U kunt informatie inwinnen over actuele ontwikkelingen
en praktische oplossingsmogelijkheden in vijf parallel
plaatsvindende voordrachtsessies rond vijf verschillende
thematische zwaartepunten:
• Gereedschapsmachines en software
• Gereedschap
• Robotica en automatisering
• Machine-elementen en automatisering
• Additieve productie
Een bezoek aan het innovatieforum is alleen mogelijk
na registratie.
Meer informatie: www.mav-online.de

3e mav-themapark 10 – 13-03-2020
Automatisering en digitalisering
De onderwerpen digitalisering en automatisering zijn in Europa van levensbelang voor economisch overleven. Toch
heerst er nog veel onzekerheid binnen de branche. Hoe kan
ik mijn bedrijf uitrusten voor het digitale tijdperk? Welke voorwaarden moeten worden geschapen? In hoeverre kan ook
het MKB overschakelen op digitale productie? In het mav-themapark, dat al voor de derde keer plaatsvindt, dit keer onder
de titel ‘Automatisering en digitalisering’, presenteren toonaangevende technologieleiders op METAV 2020 geslaagde
probleemoplossingen op dit gebied. In het kader van het
gespecialiseerde forum komen de bezoekers bovendien te
weten hoe zij concreet van digitalisering kunnen profiteren.
Meer informatie: www.mav-online.de
Wijzigingen voorbehouden. De actuele datums vindt u op de website
www.metav.com.
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In Düsseldorf klopt het hart van METAV.
Er is vrijwel geen beursstad in Duitsland of Europa die
meer voordelen biedt voor exposanten en bezoekers
dan Düsseldorf. De infrastructuur, bereikbaarheid en
attractiviteit zijn ongeëvenaard. In het midden van
het grootste dichtbevolkte industriegebied bevindt
Düsseldorf zich dichtbij talloze gebruikers van metaalbewerkingstechnologieën – nauw verbonden met en ingebed in de economische structuren van het Ruhrgebied
als industriële kern van Duitsland. De gastvrijheid en de legendarische gezelligheid van de oude stad van Düsseldorf
hoeven nauwelijks nog vermeld te worden. Hier heeft de
halve wereld al een plekje gevonden. Ook het vanuit alle
windrichtingen goed bereikbare beursterrein biedt alles
wat een bezoek aan een beurs aantrekkelijk maakt.
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Informatie voor bezoekers
Informatie ingang Noord, ingang Zuid,
Messe Center, tel.: +49 211 4560-01
Geldautomaten
Sparkasse: Messe Center, 1e verdieping, ingang Noord
Cash Group: Messe Center, naast de supermarkt
EHBO, brandweer en ambulance
Tel.: +49 211 4560-111
Politie
Ingang Noord, tel.: +49 211 4560-420
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Restaurants en snackbars
Hal 1
Restaurant ‘Kalles’
COFFEEBEE
Ingang Zuid
			
CAFETIERO
bar		
		
Hal 4
CAFETIERO
Restaurant ‘Zum Schiffchen’

9.00 – 17.00 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 17.00 uur

Hal 5
PASTA PASTA
11.00 – 17.00 uur
				
PICK
UP			
				
10.00 – 17.00 uur
Nabij ingang Noord A
			
CAFETIERO
bar		
			
9.30 – 11.00 uur
Open ruimte tussen de hallen 1 en 4
CIA-foodtruck
11.00 – 17.00 uur
THIRD CULTURE KITCHEN
		
11.00 – 17.00 uur
Supermarkt bij het hoge gebouw
Messe Center, begane grond
Apotheek
Stockumer Kirchstr. 7, tel.: +49 211 4379849
EHBO-post
Ingang Noord, tel.: +49 211 4560-111
Autoverhuur
Messe Center, begane grond
Hotel- en reisaanbod
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel .: +49 211 17202-839
Fax: +49 211 17202-3221
messe@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf-tourismus.de/messe/metav/
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Datums en openingstijden
Dinsdag 10 maart 2020 t/m vrijdag 13 maart 2020,
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijzen – combikaartjes
€ 28,00 dagkaart ter plaatse met registratie
€ 36,00 dagkaart ter plaatse zonder registratie
€ 19,00 dagkaart in voorverkoop online

Bereikbaarheid per bus of trein

MERKUR
SPIEL-ARENA/
Messe Nord
U78

€ 49,00 passe-partout ter plaatse met registratie
€ 59,00 passe-partout ter plaatse zonder registratie
€ 37,00 passe-partout in voorverkoop online
€ 16,00 dagkaart met korting voor studenten en
gepensioneerden

Catalogus
€ 23,00 incl. verzendkosten binnen Duitsland
Vooraf te bestellen vanaf 2 december 2019 via:
www.metav.com of schriftelijk bij:
A. Sutter Fair Business GmbH
Mevr. Martine Bey
Bottroper Str. 20
45141 Essen, Duitsland
Tel.: +49 201 8316-228, Fax: +49 201 8316-229
E-Mail: katalogorder@sutter.de
De catalogi worden verstuurd vanaf februari 2020.
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Alle prijzen zijn incl. btw.

Stand 08/2018

De kaarten gelden ook als vervoerbewijs voor bussen en trams in het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR). Voorverkoop vanaf eind 2019.
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10 – 13 maart 2020
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00 – 17.00 uur
www.metav.com

VDW – Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4
60325 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 756081-0
Fax: +49 69 756081-74
metav@vdw.de

Gedrukt in Duitsland • Druk: Zertani Die Druck GmbH, Bremen, Duitsland • Ontwerp: eigenmarke-sw.de • Laatste revisie: oktober 2019 • Aantal gedrukte exemplaren: 7.000

Plaats van de beurs
Messe Düsseldorf
Hallen 1, 4, 5 en 7a

