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Van 28 februari tot en met 3 maart vindt in Düsseldorf

de Metav 2012 plaats. Deze vakbeurs voor

productietechnologie en automatisering zit twee

weken vóór de Techni-Show 2012 in Utrecht en knap

vijf maanden ná de internationale EMO-vakbeurs in

Hannover. Dus valt er veel nieuws te zien? Ook is de

vraag hoeveel Nederlanders naar Düsseldorf zullen

gaan? Aan de beursorganisatie zal het niet liggen. 

Zij proberen op de Metav 2012 toch weer een

aantrekkelijk programma voor de bezoekers te maken.
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Bezoekers komen naar de Metav om nog steeds

het gehele spectrum te zien van metaalbewer-

king, productie en automatisering. De beursor-

ganisatie zet vooral in op bezoekers uit de regio

Duitsland, noordelijk van de rivier de Main, de

gehele Benelux, een deel van Scandinavië, maar

ook Oost-Europa. Het is even de vraag wat Ne-

Metav 2012
Appetizer voor Techni-Show?

In de medische en tandindustrie wordt steeds vaker metaal ingezet. Op de Metav 2012 wordt hier ruimschoots

aandacht aan gegeven onder het thema ‘Metal meets Medical’ (foto’s: Paul Quaedvlieg)

derlandse metaalbewerkers gaan doen. Kiezen

ze voor de Metav in Düsseldorf, die vooral voor

bedrijven uit Oost-Brabant, Gelderland en Lim-

burg goed te bereizen valt, of wachten ze op de

Techni-Show 2012 die op 13 maart haar poorten

opent? Voor metaalbedrijven actief in de medi-

sche techniek, de elektrische mobiliteit en het

verspanen van lichte materialen is een bezoek

aan Düsseldorf zeker aan te bevelen. De beurs-

organisatie biedt naast het gebruikelijke aan-

bod van de exposanten, ook weer een aantal in-

teressante thema’s waarbij dieper op de tech-

niek wordt ingegaan en waar waardevolle in-

ternationale contacten gelegd kunnen worden. 

Metal meets Medical
Onder de noemer ‘Metal meets Medical’ staat

de medische technologie in het middelpunt van

de aandacht. Hier lijkt de omzetgroei geen crisis

te kennen. Daarom staan de fabrikanten van

medische apparatuur nog sterker dan voorheen

in de aandacht van de machinebouwers. Ze bie-

den de gebruikers innovatieve producten die

kwalitatief aan de hoogste normen voldoen.

Daarmee spelen ze precies in op de hoge eisen

die in de medische technologie gelden.  

Om dit thema iets inzichtelijker te maken wer-

den eind november diverse journalisten uit Eu-

ropa uitgenodigd om een kijkje te nemen bij

Datron. Deze Duitse machinebouwer heeft zich

gespecialiseerd in freesmachines die gebruikt

worden door tandtechnici. De nieuwste Datron

machine voor de tandindustrie is de tandfrees-

machine D5. Deze vijfassige machine kan niet

alleen de bestaande materialen zoals zirkoon-

oxide en zirkonia bewerken, maar ook titaan

grade 5. Titaan wordt de komende jaren steeds

vaker gebruikt door tandtechnici. Behalve dat

het sterk en krasbestendig is, heeft het ook nog

een bepaalde beperkte mate van flexibiliteit,

wat bij keramische materialen ontbreekt, maar

wel belangrijk is bij implantaten. Ook zal kool-

stofvezelversterkt materiaal na 2012 meer en

meer in de tandheelkunde te vinden zijn.

Composietmaterialen
Licht construeren en bouwen is een centraal

thema in talrijke takken van industrie. Vooral de

In de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) zijn veel bedrijven actief in

de elektromobiliteit. Er is zelfs een speciaal vakevenement tijdens de

Metav op dit gebied
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automobielindustrie en de vliegtuigbouw zet-

ten veelvuldig composieten in om brandstof te

besparen. Daaruit komen nieuwe eisen naar

voren op het gebied van productontwikkeling,

constructie en productietechnologie. De VDW

organiseert tijdens de Metav 2012 samen met

het Duitse vaktijdschrift Maschinenmarkt en het

Verbund Carbon Composites uit Augsburg een

speciale tentoonstelling onder de titel ‘MM

Composites World Area’. Deze laat moderne

productie- en automatiseringsoplossingen zien

voor de bewerking van composietmaterialen.

Maar naast de tentoonstelling zijn er meerdere

voordrachten van aanbieders van verspanings-

technologie, lasertechnologie, kwaliteitscon-

trole, verbindingstechnologie, automatisering

en meettechniek. Want het bewerken van com-

posietmateriaal is toch heel anders dan de

meeste metaalbewerkers gewend zijn. 

Productiecompetentie NRW
Op de Metav 2012 zal de deelstaat Nordrhein-

Westfalen (NRW) zijn competenties in de effi-

ciënte productie demonstreren op een gemeen-

schappelijke stand van de regio NRW. Er worden

verschillende facetten getoond van specialisa-

ties zoals oppervlaktebewerking, productietech-

nologie, energie- en materiaalefficiëntie en de

automobielindustrie. Zo is er op 29 februari een

speciaal vakevenement met als thema ‘Produc-

tietechnologie op weg naar elektromobiliteit’. 

Minder interessant voor de Nederlandse bezoe-

kers, maar wel een vast bestanddeel van de

Metav is het evenement voor jeugdige bezoe-

kers, georganiseerd door de VDW-Nachwuchs-

stiftung. Dit evenement onder de naam ‘Machi-

nebouwer – job met power’ richt zich met name

op het goed opgeleide technische talent voor

de machinebouwsector en is vooral gericht op

de Duitse jeugd.

Verspaningsprocessen
Zeker de moeite waard is een bezoek aan de

Metav-technologieforums met als onderwerp

‘Zukunftsfähige Zerspanprozesse’. Deze techno-

logieforums worden op 29 februari en op 1

maart georganiseerd door het ‘Gesellschaft für

Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkal-

den’ in samenwerking met de branchevereni-

ging ‘Präzisionswerkzeuge‘ van de VDMA.

Beide forums vinden plaats van 10.00 uur tot

13.00 uur. Het eerste forum op 29 februari gaat

vooral dieper in op boorbewerkingen, van

macro tot micro. Het tweede forum op 1 maart

gaat met name over het nauwkeurig bewerken

van hardmetaal en precisieverspaning. Het ‘Ge-

sellschaft für Fertigungstechnik und Entwick-

lung Schmalkalden’ is een wetenschappelijke

onderzoeksvereniging met als zwaartepunt

‘alles rondom het gereedschap’. Hier wordt die-

per ingegaan op de ontwikkeling van gereed-

schappen en verspaningsprocessen. Zaken als

nieuwe snijmaterialen, gereedschapsgeome-

trieën, coatingen voor gereedschap, langere

standtijden, maar ook een lager energiever-

bruik in het verspaningsproces worden hier ont-

wikkeld, onderzocht en getest. 

Opwarmen?
Kijken we terug naar de Metav 2010, dan lijkt de

Metav 2012 toch alweer beter gevuld. Destijds

waren, vlak na de kredietcrisis, nauwelijks vier

hallen gevuld en waren de parkeerplaatsen

meer leeg dan vol. Voor de komende Metav zijn

vijf hallen gevuld, maar het is nog even aanzien

hoe deze worden ingevuld. Het aantal exposan-

ten is met ruim vijfhonderd (stand eind novem-

ber 2011, maar bij het schrijven van dit artikel

nog steeds stijgende volgens de VDW) duidelijk

minder dan de zevenhonderd exposanten in

2010, maar het aantal vierkante meters is nu al

meer dan de vorige editie. Feit is wel dat de eco-

nomie van Duitsland nog relatief sterk is, dus

Duitse exposanten zullen er genoeg komen. Het

lijkt er op dat vooral de exposanten van buiten

Europa het laten afweten op de Metav 2012.

Maar wie zin heeft in een aantal speciale beurs-

thema’s en een aantal grote machines wil aan-

schouwen, die waarschijnlijk niet op de Techni-

Show komen te staan, kan zeker een dag in 

Düsseldorf doorbrengen. Al is het maar als op-

warmertje voor de Techni-Show twee weken

later. <<<

Mogelijk zijn er ook weer de nodige grootverspaners te zien op de Metav 2012 in Düsseldorf 

B E U R S

Handig om te weten
Waar: Messe Düsseldorf

Wanneer: 28 februari tot en met 3 maart 2012

Tijd: dagelijks van 9:00 u. tot 18:00 u.

op 3 maart van 9:00 u. tot 16:00 u. 

Meer informatie: www.metav.de 
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