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EMO HANNOVER 2013 O Mundo da Metalurgia 
 

Data 16 a 21 de setembro de 2013 
 

Local Fairgrounds, 30521 Hannover, ALEMANHA 
 

Horário Diariamente, das 09:00 às 18:00 
 

Contato Representantes da Deutsche Messe AG ou, em 
países membros da CECIMO, as associações 
nacionais. 
 

Organizadores  VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013 
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. 
Corneliusstrasse 4 
60325 Frankfurt am Main 
Alemanha 
Tel.: +49 69 756081-0 
Fax: +49 69 756081-74 
E-mail emo@vdw.de 
 

Visão Geral EMO Hannover 2013, a feira comercial líder do 
setor, realizada no maior local para exposições do 
mundo, exibe uma quantidade e uma qualidade 
inigualável de produtos e serviços em todas as 
áreas de produção, desde máquinas até 
ferramentas de precisão, e desde componentes de 
automação até sistemas personalizados. 
 

Grupos expositores 
 

 Máquinas para corte, divisão e fresagem 

 Máquinas para chapas de metal, fios e tubos, 
máquinas para conformação de metais 

 Máquinas para processos térmicos, 
eletroquímicos e outros 

 Tecnologia de acabamento de superfícies, 
processos de películas finas 

 Software para toda a área de tecnologia de 
fabricação 

 Sistemas de controle 

 Componentes para automação flexível 

 CAD/CAM 

 Sistemas de gestão de qualidade 

 Robótica e automação 

 Tecnologia de fluxo e armazenamento de 
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materiais  

 Eletrônica industrial, tecnologia de sensores e de 
diagnóstico 

 Ferramentas de precisão, ferramentas 
diamantadas, ferramentas de medição 

 Máquinas para conformação de metais 

 Máquinas e sistemas para construção de 
ferramentas e moldes, prototipagem rápida, 
construção de modelos 

 Tecnologia de instrumentação e controle 

 Refrigerantes, lubrificantes 

 Soldagem, corte, enrijecimento, aquecimento 

 Acessórios mecânicos, hidráulicos, elétricos e 
eletrônicos para tecnologia de fabricação 

 

Grupos usuários  Construção de máquinas, construção de 
equipamentos 

 Construção de ferramentas e moldes, projeto de 
guias e gabaritos 

 Construção de aço e metal leve 

 Construção e fornecedores de veículos 
rodoviários 

 Construção e fornecedores de veículos 
ferroviários 

 Indústria automotiva e fornecedores 

 Indústria de construção naval 

 Indústria aeroespacial 

 Indústria elétrica e eletrônica 

 Mecânica e ótica de precisão 

 Estiramento, laminadores a frio, formação de aço 

 Fabricação de ferro, chapas de metal e 
equipamentos de metal 

 Acabamento de superfícies, enrijecimento 

 Processamento de novos materiais 

 Ofício de metalurgia 
 

Viagem e Hospedagem A Hannover Marketing und Tourismus GmbH 
(HMTG), parceira da Deutsche Messe AG, oferece 
um serviço de reserva de hospedagem em hotéis na 
região de Hannover. Contato: Hannover Marketing & 
Tourismus GmbH, Tel. +49 511 12345-555, 
hotels@hannover-tourismus.de, 
www.hannover.de/hotels/emo 
 
Voos nacionais e internacionais: Há ônibus de 
traslado entre o aeroporto Langenhagen e o local da 
feira. S-Bahn S5 conecta o aeroporto à estação 
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ferroviária principal, de onde saem bondes para o 
local da feira. 
 
Trens: Durante a feira, a Ferrovia Alemã amplia o 
seu itinerário com serviços ferroviários especiais na 
estação Hannover Messe/Laatzen. De lá, um 
sistema de transporte elevado parte para o local da 
feira. 
 
Bondes:  
Os bondes 8 e 18 vão da Estação Principal de 
Hannover para o local da feira (entrada Norte 1 e 2), 
e os bondes 6 e 16 vão do centro da cidade de 
Kröpcke Aegi até a entrada Leste.  
 
Itinerário do Sistema de Transporte Público da 
Região de Hannover: www.efa.de 
 
Carros: As estradas A2, A7, A37 e A352 levam ao 
local da feira. O destino para o seu sistema de 
navegação é  

Rua: Hermesallee 
Código postal: 30521 
Cidade: Hannover 

 

Internet www.emo-hannover.com 
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