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Повече изложители, повече решения,
повече чуждестранни посетители – това е
обобщаващото за HANNOVER MESSE 2017

03/2017

Хановер, Германия. " Повече изложители, повече решения,
повече чуждестранни посетители – това е обобщаващото за
HANNOVER MESSE 2017", коментира д-р Jochen Köckler, член на
Управителния съвет на Deutsche Messe. "По време на провеждането си Хановер е служил като глобален център за всичко,
свързано с Industrie 4.0. Всеки сектор, участващ в цифровизацията на индустрията, даде своите отговори на ключовия
въпрос, пред който са изправени индустриалните предприятия навсякъде: Как мога най-добре да накарам компанията
да се преведе във форма за цифровото бъдеще? "HANNOVER
MESSE си остана основен източник на ориентация за вземащите решения от цял свят", добави той. Водещата тема на шоуто
"Интегрирана индустрия - създаване на стойност" поставя основен акцент върху предимствата на Industrie 4.0 и ролята на
хората в утрешните интегрирани фабрики. Тъй като тазгодишната партньорска държава, Полша призова за по-голямо вни-

мание на необходимостта
от тясно сътрудничество в
цяла Европа.
В обобщението на събитието, Thilo Brodtmann,
управляващ директор на
Германската инженерна
федерация (VDMA), заяви:
"HANNOVER MESSE 2017 е
ненадмината витрина за
сектора на машиностроенето и показва реални предимства в приложението й. Шоуто ясно отразява настроението на индустрията - настроение, задвижвано от това, което е
нужно, за да се свърши работата в полза на хората навсякъде,
а когато става дума за международна конкуренция, определено сме сред най-добрите. Накратко, HANNOVER MESSE 2017 е
невероятен. "
Д-р Клаус Мителбах, изпълнителен директор на Германската
асоциация на производителите на електрическа и електронна
техника (ZVEI), отбеляза: "Industrie 4.0 е бум, а Hannover Messe
популяризира темата още от самото начало. Цифровизацията
призовава за европейска идентичност. Най-важната задача е
изграждането на цифровия съюз с максимална скорост. "
От 225 000 участници в шоуто (от 217 000 през 2015 г. като найновото съпоставимо събитие), повече от 75 000 идват от чужбина. "Това е безпрецедентно число в 70-годишната история
на HANNOVER MESSE", коментира Кьоклер, добавяйки: "Това
впечатляващо доказва, че лицата, отговорни за вземането на
решения от цял свят, разчитат на HANNOVER MESSE като техен
окончателен източник на ориентация и решения на Industrie
4.0". Най-много чуждестранни посетители идват от Китай
(9,000), следвани от Холандия (6,200), Индия (5,300) и Полша,
чиито 5 000 посетители поставят нов рекорд за страни-партньори. Дългосрочното въздействие на участието на странапартньор бе подчертано от впечатляващите 3 000 посетители
от САЩ които миналата година бяха партньорска държава.
"В тясно сътрудничество с нашите изложители успяхме да
направим тазгодишната водеща тема осезаема в истинския
смисъл на думата - отбеляза Köckler.
Триумф на Коботите
Ново поколение роботи също беше в центъра на вниманието:
т.нар. "Cobots", т.е. колаборативни роботи, които са на път да
променят фундаментално начина, по който работим в заводите. Тяхната свързаност, изкуственият интелект, иновативните
сензори и интуитивната им работа позволяват да комуникират
директно с хората, тъй като те се учат автономно и разменят
инструкции с други коботи. Както отбелязва Köckler: "Имаше
огромен интерес към дисплеите в залите с роботи. Вълнува-
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щите перспективи не са само за големите компании, а също и
за много малки и средни предприятия".
От сензори до платформи
Доскоро сензорите бяха разглеждани като основната технология, свързваща различни машини, но тазгодишното събитие
постави платформените решения на преден план. По-конкретно, това се отнася за мрежови връзки, базирани на облак, за
всички производствени операции, включително събиране и
анализ на данни. "Тенденцията към концепцията за" цифровите
близнаци "в производствената среда отваря врати изцяло за
индустрията", коментира Köckler. Ако тестването може да се
извърши във виртуална реалност - например, за да се види
дали нова производствена линия ще се развие - това дава
възможност да се пускат продукти на пазара по-бързо, при
по-ниски разходи.
Енергийни системи на бъдещето
Изложителите в енергийните халета показаха как функционират енергийните системи на бъдещето. Според Köckler "нашият
Integrated Energy Plaza създаде централен център за енергийната индустрия. Експонатите показаха как революцията в
производството на електроенергия може да се превърне в истински енергиен преход, включително и пазарите на топлина
и мобилност". Основният фокус беше върху новите технологии
за съхранение на енергия, които включваха серийно произведени водородни клетки, което прави водородните решения
жизнеспособни и днес. В областта на соларната технология се
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наблюдават и съвсем нови подходи, като няколко компании
показват ултра тънки и гъвкави слънчеви фолиа, които генерират електроенергия дори при условия на слабо осветление,
отваряйки нови възможности за практическото приложение
на технологията.
МСП се подготвят за цифровизация
С почти всяка следваща седмица се публикува друго консултантско проучване с отвратителни предупреждения, че МСП
не са готови за цифровизация. "HANNOVER MESSE 2017 разказва друга история", коментира Köckler, сочейки към многобройните компании-доставчици на компоненти, представени на
HANNOVER MESSE. "Тези компании вече дигитализират своите
процеси и установяват връзка с партньорите си, защото знаят,
че техните клиенти - например от автомобилната индустрия,
очакват цялостно цифрово проследяване на всяка част от
всеки компонент". Друг пример е Salzgitter AG, която представи координиран дисплей на HANNOVER MESSE, в който се
подчертава, че индустриите 4.0 и цифровизацията са променили начина, по който виждат бизнеса си, както и решенията,
които вече са налице.
Растеж в стартовия сегмент
След успешното стартиране през миналата година сегментът
на панаира "Young Tech Enterprises" позволи на младите фирми
да се представят на потенциални инвеститори, клиенти и
партньори. Над 150 стартиращи фирми бяха на изложението,
показващи устройства за съхранение на енергия от възобно-
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вяеми енергийни източници, операционни системи от нов тип
и мини вятърни централи.
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Държава партньор Полша
Като партньорска страна за тази година, Полша изпрати общо
200 фирми в Хановер, като подчерта, че идентичността на
страната е динамичното и иновативно индустриално развитие.
Изследванията и стартиращите фирми са специален приоритет за страната-партньор. Това бе посланието, изпратено от
полския министър-председател Беата Сьойло в нейния адрес
на церемонията по откриването на HANNOVER MESSE и тези
теми бяха също в челните редици на експонатите по време на
събитието. Полша също успя да подчертае водещата си позиция в eMobility. Високата степен на интерес към HANNOVER
MESSE сред полските политически кръгове бе потвърдена от
присъствието на такива високопоставени делегати като министъра на науката и висшето образование на Полша Jarosław
Adam Gowin и министъра на икономическото развитие и
финансите Mateusz Morawiecki.
HANNOVER MESSE 2018 включва CeMAT и IAMD
От 2018 г. годишното шоу "Индустриална автоматизация" (IA)
ще се слее с двугодишния Motion, Drive & Automation (MDA)
- и двете представляват водещи панаири, организирани под
шапката HANNOVER MESSE. IA и MDA ще се проведат съвместно под новото име "Интегрирана автоматизация, движение и
задвижвания" (IAMD) - отразявайки целия спектър на индустриалната автоматизация в HANNOVER MESSE.
Започвайки от 2018 г., CeMAT, водещият световен панаир за
транспорт и логистика, ще се провежда на всеки две години
успоредно с HANNOVER MESSE. "Производствените и логистич-

ните процеси са в процес на интелигентно интегриране, което
дава възможност за още по-ефикасни и гъвкави производствени процеси. В CeMAT ще направим тази интеграция осезаема
и ще покаже произтичащия от нея потенциал", каза Köckler.
Допълнителните сектори в CeMAT включват логистични решения за търговия на дребно и логистични услуги. "Ефективните
логистични процеси са от решаващо значение за успеха на
бизнеса на онлайн търговците или на търговците на дребно. В
CeMAT те ще намерят правилните логистични системи за преки
или кръстосано канализирани решения", коментира Köckler.
CeMAT и HANNOVER MESSE ще бъдат силен дует през следващата година, предоставяйки уникална платформа за вземащите решения от индустрията и логистиката.
Следващият HANNOVER MESSE ще продължи от 23 до 27 април
2018 г., като Мексико ще бъде официалната партньорска
държава

