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ЕМО Хановер –  
Светът на металообработването
Уважаеми читатели, през месец април в Гранд хотел София 
се прове-де пресконфереция, на която беше представено 
тазгодишното издание на водещото световно изложение на 
металообработващата промишленост ЕМО, което ще се про-
веде в Хановер от 18 до 23 септември. Събитието беше орга-
низирано от ф. Протрейд  - представител на Deutsche Messe 
AG, Хановер в България, в лицето на г-н Иван Георгиев, който 
беше и модератор. Интересни презентации бяха изнесени от 
г-н Кристоф Милер, директор „Панаири” при VDW, Франкфурт 
на Майн и  г-н Хартвик фон Зас, говорител на Deutsche Messe 
AG, Хановер и г-н Владимир Атанасов, управител на фирма 
„10x” ЕООД София . След края на презентациите те отговориха 
на многобройните въпроси на присъстващите, а г-н Кристоф 
Милер и г-н Владимир Атанасов бяха така любезни да даде 
специално интервю за нашите читатели. В няколко поредни 
броя ще публикуваме както интервютата така и актуални 
материали за предстоящото ЕМО Хановер 2017.

2017 е годината на EMO. След четиригодишна пауза воде-
щият световен панаир за металообработване ще се проведе 
отново в Хановер от 18-ти до 23-ти септември 2017г. Под 
мотото „Свързани системи за интелигентно производство“. 

Производители на техника за производството от целия свят 
ще покажат решения за генериране на максимална полза у 
клиентите от дигитализирането и свързването в мрежи на 
производството“. Това изтъкна г-н Кристоф Милер, Ръководи-
тел направление „Панаири“ при организатора на ЕМО – VDW 
(Сдружение на германските производители на металообра-
ботващи машини), Франкфурт на Майн, Германия, по повод 
на пресконференцията за ЕМО, която се проведе през април 
в София. Едновременно с това, естествено става въпрос и за 
подобряване на конкурентоспособността на предлагащите 
металообработващи машини чрез тези нови решения. 

Като водещ световен панаир, ЕМО Хановер се отличава със 
своите мащаби, с широкото международно участие и броя на 
представените иновации. В средата на март 2017 са регистри-
рани 1950 фирми от 42 страни с повече от 160 000 квадратни 
метра чиста изложбена площ. Само от Източна Европа изло-
жителите са почти 60. „С тези данни актуалното състояние на 
регистриралите се надвишава значително резултата от пре-
дишното изложение“, пояснява г-н Милер. Много са знаците 
за това, че ЕМО Хановер 2017 ще бъде с рекордно участие.
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ЕМО Хановер е абсолютната гореща точка за света на специа-
листите в металообработването. Това показват и посетителите. 
През 2013 г. ЕМО в Хановер е посетено от 143 000 посетители 
от повече от 110 държави. Делът на чужденците е 42 процен-
та. Няма изложение за производствена техника по света, което 
да се радва на по-висок дял чуждестранни посетители.

В Хановер изложителите срещат главно професионални по-
сетители. Те се отличават с големи познaния и компетентност 
за вземане на решения. Последните анкети сред посетителите 
показаха, че 80 процента от тях имат влияние върху решения-
та в своите фирми. Съответстващо високи бяха и очакванията 
на изложителите за сделки след панаира. В действителност 
четвъртото тримесечие на 2013 бе обратът. След спад на 
поръчките в международен мащаб през седем поредни 
тримесечия, за пръв път заявките нараснаха с 6 процента до 
положително ниво. „Това ние оценяваме като ефект от ЕМО“, 
обобщи експертът г-н Милер от Сдружение на германските 
производители на металообработващи машини.

ЕМО в Хановер е витрина на иновациите в сферата на произ-
водствената техника. Голяма част от производителите плани-
рат своите иновации спрямо датите на провеждане на ЕМО, за 
да могат да представят на панаира своите новости пред спе-
циализирана международна публика. „Много тенденции, като 
например гъвкави концепции за производството, високо-
скоростна обработка, прилагането на линейни задвижвания, 
за да споменем само някои, започнаха своето настъпление в 
производството от ЕМО“, поясни г-н Милер. През 2013 година 

45 процента от изложителите заявиха, че са дошли на панаира 
с нови разработки.

От класически експлоатационни характеристики до под-
ход за нови предложения

Централни дискусионни теми в международната техника 
за производство са дигитализацията и свързването в мре-
жи, както отбелязва и мотото на ЕМО. Въпреки това изцяло 
класическите изисквания към металообработващите машини 
и производствените системи са все още от изключителна 
важност. Механична устойчивост, надеждни компоненти, 
сигурно управление на машините и интелигентно планиране 
и контролиране на процесите са предпоставка за качество, 
производителност и ефективно по отношение на разходите 
производство. С тези критерии на ЕМО Хановер ще бъде 
представен широк спектър от различни машини.

Предлагат се и изгодни стандартни машини. Прости концеп-
ции с множество възможности за адаптиране биха могли да 
бъдат допълнени с различни принадлежности при необходи-
мост. Лесни за поддръжка стандартни компоненти с голяма 
здравина и просто управление предлагат услуги, които 
клиентите от ценово чувствителните пазари често търсят. 
Така например една триосна машина при нужда би могла 
да се превърне в четириосна и да направи възможни нови 
перспективи при реализацията на пазара при стоманените 
конструкции, в обикновеното механично производство или 
в универсалното машиностроене. Стандартизирани концеп-

EMO Хановер 2017 е отново форум на тенденциите в техниката за производство  
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ции за затягането на детайлите и инструментите могат да 
минимизират допълнителните разходи при покупката на нова 
машина.

Друга голяма група са машините за производство на инстру-
менти и матрици. Те предлагат помощ при програмиране на 
комплексни свободни зони и могат да завършат дълги опе-
ративни времена до голяма степен без оператор. За ремонт 
на скъпи инструменти могат да бъдат интегрирани добавени 
процеси от допълнителното производство. Нови клиентски 
изисквания за особено добри при допир повърхности се 
решават чрез лазерни или ултразвукови системи за структу-
риране на повърхността.

Следваща област на предлагането са продуктивните универ-
сални и специални машини за максимални изисквания към 
качеството при масовото и голямосерийното производство. 
Те включват разнообразни автоматизирани решения, от 
обикновената смяна на палетите до напълно автоматизира-
ните системи за съхраняване и манипулиране, и гарантират 
изгодни разходи за единица продукция чрез комплексна 
обработка и интегриране на технологиите при висока точност 
на повторението и достъпност.

Към описаните характеристики се добавят новите възмож-
ности на дигиталния свят, за да бъдат процесите при клиен-
тите оптимизирани и да бъдат увеличени достъпността или 
производителността.

Тук се включва напр. BigData, една от оживено дискутираните 
теми. За конкретното приложение при процесите на произ-
водство многобройните събрани от измерването и сензорите 
данни за състоянието на машината трябва да бъдат освободе-
ни от техните „гробове за данни“. Детайлни анализи на големи 
количества данни допринасят за ранното разпознаване на 
отпадъка, напр. от основни вретена или захранващи оси и 
за по-прецизно предвиждане на момента на необходимата 
поддръжка, отколкото това бе възможно досега. Тези нови 
приложения на прогнозната поддръжка на базата на алгори-
тми излизат извън класическия мониторинг на състоянието на 
отделни машини. Състоянията на всички машини от една про-
изводствена система са обхванати, наблюдават се постоянно 
и централизирано и предполагат вземането на необходимите 
мерки на база на реални данни за състоянието.

Съвсем нови възможности се създават и за провеждането 
на профилактика и поддръжка. Така наречената Augmented 
Reality замества класическото обслужване. Сервизният 
техник се ориентира с помощта на смартфон или таблет. 
Софтуерна система разпознава в коя зона на машината се 
намира техникът. Чрез онлайн-комуникация с управлението 
на машината лесно може да бъде открита грешка. Изписани 
стъпка-по-стъпка инструкции за обслужването заместват 
скъпите обучения за работа с продукта при клиентите. Дори и 
не специално обучен персонал може да предприеме първите 
мерки за отстраняване на евентуална грешка.
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Интелигентно производство в мрежа от възможности
Създателите на ЕМО изхождат от това, че ЕМО Хановер 2017 
ще даде важни импулси за реализирането на широко обсъж-
даната концепция Индустрия 4.0 или Internetof Things (IoT). 
„В металообработващата машина отдавна сме реализирали 
дигитализацията“, казва Милер. „Дигиталните изображения 
напр. за симулация отдавна са възможни“. При ключовата 
дума Индустрия 4.0 става въпрос за свързване в мрежа на 
цялото производство или на цялостната верига за създаване 
на стойност.

В непрекъснато свързана линия за производство е възмож-
но гъвкаво производство с оптимални процеси, така че и 
краткосрочни поръчки в малки партиди да бъдат приема-
ни. Пълното свързване в мрежа на цялата производствена 
линия с комуникация и управление в реално време носи 
най-голяма стойност за предприятията, които реализират 
хоризонтална комуникация от постъпване на поръчката до 
нейната експедиция. Вътре във веригата за създаване на 
стойност си струва да бъдат свързани освен доставчиците 
и логистичните партньори и клиентите, за да бъдат постиг-
нати възможно най-голяма производителност, гъвкавост и 
ефективност.

ЕМО Хановер показва примери на добри практики за 
средните предприятия
Особено малките и средни предприятия трудно се справят с 
прилагането на напълно автоматизирана и свързана в мрежа 
Smart Factory, тъй като са необходими големи инвестиции. 
По тази причина е по-реалистично приближаването към 
Индустрия 4.0 с по-малки стъпки. Многобройни иновации в 
детайлите създават добавена стойност за ползвателите на 
машините  и увеличават конкурентоспособността на произ-
водителите на машини. 

На ЕМО Хановер са представени много от тези интели-
гентни решения.
Няколко примера:
• Нови методи за интелигентно управление на инструментите 
с директно пренасяне на данните от инструмента към маши-
ната, за да бъде съкратен разхода при подготовка за работа.
• Връщане на офлайн-данни от измерването за саморегули-
ращо се оптимално управление на процесите на шлайфане.
• Сензорни и софтуерни системи за по-лесно и независимо 
от управлението наблюдение на машината – от отделните 
компоненти до цялата фабрика.
• Подходи за овладяване на преноса и сигурността на данни-
те.
• Помощни системи за увеличаване на производителността 
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чрез свързване в мрежа на машини и ERP-системи.
• Бизнес-платформи за единна организация на производство-
то на база на данни в реално време.
• Комуникационна среда за прозрачен, независим, открит и 
едновременно сигурен обмен на данни по цялата верига за 
създаване на стойност.
• Приложения за индивидуално конфигурируеми управления 
за по-добро обслужване и разширена свързаност и много 
повече.

 „Откривателският дух в производствената среда е огромен“, 
казва Кристоф Милер от Сдружението на германските произ-
водители на металообработващи машини. ЕМО Хановер 2017 
ще даде много конкретни импулси за практическото приложе-
ние на новите решения за всички нужди при много различни 
предпоставки.

 ПРОТРЕЙД 
ул. Галичица 37, вход 2, офис 4 
1164 София 
Тел. : 02 / 968 18 32 
Мобилен : 088 / 8 626 919 
Телефакс : 02 / 962 86 13 
E-mail: info@hf-bulgaria.com 
Web: www.hf-bulgaria.com

ЕМО Хановер 2017 – водещият световен панаир за мета-
лообработване

От 18 до 23 септември 2017 международни производители на 
технологии за производството ще представят на ЕМО Хановер 
2017 „Свързани системи за интелигентно производство“. 
Водещият световен панаир за металообработване показва 
целия диапазон на съвременната металообработваща техни-
ка, която е сърцето на всяко промишлено производство. Ще 
бъдат представени най-новите машини и ефективни техниче-
ски решения, съпровождащи продуктите услуги, устойчивост 
в производството и много повече. Акцентът на ЕМО Хановер 
ще бъдат металорежещи машини, системи за производ-
ство, прецизни инструменти, автоматизиран материален 
поток, компютърна технология, промишлена електроника и 
принадлежности. Посетителите специалисти на ЕМО, идват 
от всички важни браншове на индустрията, като машино- и 
уредостроене, автомобилна индустрия и нейните доставчици, 
въздухоплаване, фина механика и оптика, корабостроене, ме-
дицинска техника, производство на инструменти и матрици, 
стоманени и леки конструкции. ЕМО Хановер е най-важното 
международно средище за производствената техника в целия 
свят. През 2013 ЕМО Хановер привлече 2130 изложители и 
около 143000 посетители специалисти от над 100 държави. 
ЕМО е регистрирана марка на Европейския съюз на произво-
дителите на металообработващи машини CECIMO.


