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EMO HANNOVER 2013 Thế giới gia công kim loại  
 

Thời gian 16 đến 21 tháng 9 năm 2013 
 

Địa điểm Fairground, 30521 Hannover, GERMANY 
 

Giờ mở cửa Hàng ngày, 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều  
 

Liên hệ ERA Co., Ltd. 
Hà Nội - Việt Nam 
Đàm Mạnh 
Phone: +84.4-36227 195;  info@hf-vietnam.com 
 

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

Tổng quan EMO Hannover 2013, triển lãm chuyên ngành hàng 
đầu thế giới, diễn ra trên khu triển lãm lớn nhất thế 
giới với các dịch vụ và sản phẩm phong phú, đa 
dạng từ máy công cụ đến dụng cụ chính xác, phụ 
kiện tự động hóa đến các hệ thống tùy biến theo yêu 
cầu. 
 

Nhóm nhà triển lãm 
 

 Máy công cụ dùng cho cắt, tách và khoan  

 Máy gia công kim loại tấm, dây và ống, máy tạo 
hình kim loại  

 Máy công cụ cho gia công nhiệt, hóa-điện và các 
mục đích khác  

 Công nghệ hoàn thiện bề mặt, qui trình màng 
mỏng  

 Phần mềm cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ chế 
tạo  

 Hệ thống kiểm soát  

 Phụ kiện cho tự động hóa linh hoạt  

 CAD/CAM 

 Hệ thống quản lý chất lượng  

 Robot và tự động hóa  

 Công nghệ tiếp liệu và cất trữ 
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 Điện tử công nghiệp, cảm biến và công nghệ 
chẩn đoán  

 Dụng cụ chính xác, kim cương, đo đạc  

 Máy định hình kim loại  

 Máy móc và hệ thống làm khuôn và dụng cụ, làm 
mẫu và dựng model  

 Công nghệ điều khiển, dụng cụ đo kiểm  

 Chất làm lạnh, bôi trơn  

 Hàn, cắt, tôi, nung  

 Phụ kiện cơ khí, thủy lực, điện và điện tử cho 
công nghệ chế tạo  

 

Nhóm người dùng:  Chế tạo máy, thiết bị  

 Làm khuôn mẫu, bộ gá lắp, dụng cụ kẹp  

 Thép và vật liệu kim loại nhẹ  

 Chế tạo phương tiện đường bộ và cung cấp  

 Chế tạo phương tiện vận chuyển đường sắt  

 Ngành ô tô  

 Ngành đóng tàu  

 Ngành hàng không  

 Ngành điện và điện tử  

 Cơ khí chính xác và quang học  

 Kéo, cán, tạo hình thép  

 Sản xuất sắt, thép tấm và kim khí  

 Hoàn thiện bề mặt, tôi  

 Xử lý vật liệu mới  

 Cơ khí thủ công 
 

Di chuyển và chỗ ở Công ty Hannover Marketing und Tourismus GmbH 
(HMTG), đối tác của Deutsche Messe AG, cung cấp 
dịch vụ đặt phòng khách sạn tại khu vực Hannover. 
Liên hệ: Hannover Marketing & Tourismus GmbH, 
Tel. +49 511 12345-555, hotels@hannover-
tourismus.de, www.hannover.de/hotels/emo 
 
Các chuyến bay nội địa và quốc tế: Xe buýt hai 
chiều chạy giữa sân bay Langenhagen và khu triển 
lãm. Tàu S-Bahn S5 nối sân bay với các nhà ga 
chính, nơi có thể đi ô tô tới khu triển lãm. 
 
Tàu hỏa: Trong thời gian triển lãm Đường sắt Đức 
sẽ tăng chuyến bằng dịch vụ tàu hỏa đặc biệt tại ga 
Hannover Messe/Laatzen. Từ đó có thể dùng hệ 
thống Skywalk (băng chuyền) dẫn thẳng đến khu 
triển lãm. 
 
Xe buýt:  

mailto:hotels@hannover-tourismus.de
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Xe buýt số 8 và 18 chạy từ nhà ga chính Hanover tới 
khu triển lãm (Cổng Nord 1 và 2) và xe buýt số 6 và 
16 chạy từ trung tâm thành phố Kröpcke Aegi tới 
cổng phía Đông khu triển lãm.  
 
Lịch trình hệ thống giao thông công cộng khu vực 
Hannover có tại: www.efa.de 
 
Ô tô: Đường số A2, A7, A37 và A352 dẫn đến khu 
triển lãm. Đích đến cho hệ thống định vị là  
Street: Hermesallee 
Postcode: 30521 
City: Hannover 

 

Internet www.emo-hannover.com 
 

 

 

http://www.efa.de/
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EMO HANNOVER 2013 The World of Metalworking 
 

Date 16 to 21 September 2013 
 

Venue Fairgrounds, 30521 Hannover, GERMANY 
 

Opening hours Daily, 9 a.m. to 6 p.m. 
 

Contact Representatives of the Deutsche Messe AG or, in 
countries that are a member of the CECIMO, the 
national associations. 
 

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

Overview EMO Hannover 2013, the absolute leading trade fair 
for the sector, displays on the largest fairground 
premises of the world an unequalled width and depth 
of products and services throughout all production 
areas, from machine tools to precision tools, 
automation components to customized systems. 
 

Exhibitor groups 
 

 Machine tools for cutting, splitting and milling 

 Sheet metal, wire and tube working machines, 
metal forming machine tools 

 Machine tools for thermal, electro-chemical and 
other processes 

 Surface finishing technology, thin-film processes 

 Software for entire manufacturing technology 
area 

 Control systems 

 Components for flexible automation 

 CAD/CAM 

 Quality management systems 

 Robotics and automation 

 Material flow and storage technology  

 Industrial electronics, sensor and diagnostic 
technology 

 Precision tools, diamond tools, measuring tools 

 Metal forming machine tools 
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 Machines and systems for tool and mould 
construction, rapid prototyping, model construc-
tion 

 Instrumentation and control technology 

 Coolants, lubricants 

 Welding, cutting, hardening, heating 

 Mechanical, hydraulic, electrical and electronic 
accessories for manufacturing technology 

 

User groups:  Machine building, construction of equipment 

 Tool and mould making, jig and fixture design 

 Steel and light-metal construction 

 Road vehicle construction and suppliers 

 Rail vehicle construction and suppliers 

 Automotive industry and suppliers 

 Shipbuilding industry 

 Aerospace industry 

 Electrical and electronic industry 

 Precision mechanics and optics 

 Drawing, cold rolling mills, steel forming 

 Manufacture of iron, sheet metal and metal ware 

 Surface finishing, hardening 

 Processing of new materials 

 Metal working crafts 
 

Travel and Accommodation Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), 
partner of Deutsche Messe AG, offers an 
accommodation booking service for hotels in the 
Hannover region. Contact: Hannover Marketing & 
Tourismus GmbH, Tel. +49 511 12345-555, 
hotels@hannover-tourismus.de, 
www.hannover.de/hotels/emo 
 
National and international flights: Shuttle-buses 
run between the airport Langenhagen and the 
fairgrounds. S-Bahn S5 connects the airport to the 
main train station from where streetcars go to the 
fairgrounds. 
 
Trains: During the fairs German Railway extends its 
schedule by special train services at station 
Hannover Messe/Laatzen. From there a covered 
Skywalk transport system with a people mover leads 
to the fairgrounds. 
 
Streetcars:  
Streetcars 8 and 18 go from Hanover Main Station to 
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the fairgrounds (entrance Nord 1 and 2) and 
streetcars 6 and 16 from the city center Kröpcke 
Aegi to the East entrance.  
 
Schedule Public Transportation System Area 
Hanover: www.efa.de 
 
Cars: Motorways A2, A7, A37 and A352 lead to the 
fairgrounds. The destination for your navigation 
system is  

Street: Hermesallee 
Postcode: 30521 
City: Hannover 

 

Internet www.emo-hannover.com 
 

 

 
 
 

http://www.efa.de/
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