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IMBiGS na targach
AUTOSTRADA i MASZBUD

Na o dby wając ych się już p o
raz 23. Międzynarodowych Targach
Budownictwa Drogowego AutostradaPolska 2017 oraz odbywających się po
raz 18. Międzynarodowych Targach
Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych MASZBUD, a także na pozostałych wystawach branża
budowlana zaprezentowała to, co ma
najlepszego do zaoferowania. Firmy
z całego świata pokazały najnowsze
osiągnięcia technologiczne, innowacyjne rozwiązania i sprzęt. Na wystawie nie zabrakło ciekawych narzędzi
i maszyn budowlanych – od niewielkich młotów pneumatycznych, przez
maszyny do robót ziemnych, aż do imponujących żurawi (fot. 1 – 3).
Targi stanowiły doskonałą okazję
do zaprezentowania nowych produktów oraz obserwowania kierunków

roz woju s ek tor a budownic t wa
w Polsce i Europie. W ramach targów
od lat odbywa się wiele specjalistycznych konferencji i debat z udziałem
przedstawicieli najważniejszych branżowych instytucji.
Dla gości targów przygotowano
pokazy dynamiczne ciężkiego sprzętu oraz Dzień Marki Hyundai, organizowany przez firmę Amago.
Jednym z wystawców, biorących od
wielu lat udział w targach AUTOSTRADA,
jest Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego (fot. 4). Podczas
tegorocznych targów Instytut zaprezentował wspólnie z firmą NTI Sp. z o.o. innowacyjny, ekologiczny produkt – kruszywo lekkie GRANSIL powstałe w wyniku termicznej metody przekształcania
osadów ściekowych. Technologia jego
została opracowana przez pracowników

Instytutu i wdrożona w firmie NTI Sp.
z o.o. Kruszywo może być stosowane w budownictwie ogólnym, drogowym i hydronice. Opracowana przez
IMBiGS technologia wykorzystuje wyłącznie materiały odpadowe, a otrzymany wyrób jest produktem w pełni
ekologicznym.
Targom AUTOSTRADA i MASZBUD
od 2012 r. towarzyszy – organizowany przez Instytut oraz Targi Kielce –
„Salon Kruszyw”. Tegoroczna edycja, k tórej wspó łorganizatorem
był Kluczowy Klaster Gospodarki
Opadowej i Recyklingu, miała poszerzoną, trzydniową formułę. Głównym
wydarzeniem „Salonu Kruszyw” była debata odbywająca się w tym roku
pod hasłem „Jak być lepszym w branży …”, podczas której omawiano zagadnienia dobrych praktyk, zrównoważonego rozwoju, dbałości o jakość
produkcji oraz bezpieczeństwa pracy
(fot. 5).
Na stoisku Ośrodka Szkolenia
Operatorów Maszyn IMBiGS zaprezentowano techniki i narzędzia stosowane w szkoleniu praktycznym operatorów maszyn, symulatory treningowe koparki i ładowarki jako skuteczne narzędzie w szkoleniu praktycznym operatorów maszyn. Można
było się także zapoznać z możliwościami szkoleń w warunkach zmodernizowanych programów szkoleniowych
(fot. 6).
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Jak co roku, w maju, w Targach Kielce odbywały się wystawy związane z infrastrukturą drogową: AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD,
TRAFFIC-EXPO, ROTRA i EUROPARKING 2017. Od 9 do 11 maja br.,
na powierzchni niemal 20 tysięcy metrów kwadratowych swoją
ofertę prezentowało 400 firm z ponad 20 krajów świata. Targi odwiedziło ponad 15 000 zwiedzających.
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W programie targów oprócz konferencji, debat i seminariów odbywa
się również cieszący się coraz większą popularnością konkurs operatorów koparek BIG BAU MASTERS.
Organizatorem wydarzenia, które
już na stałe wpisało się w program
targów AUTOSTRADA–POLSKA, są
Targi Kielce oraz Stowarzyszenie
Operatorów Maszyn Roboczych
O P E R AT O R , p r z y w s p ó ł p r a c y z I n s t y t u te m M e c h a n iz a c j i
Budownictwa i Górnictwa

Skalnego, pod patronatem Polskiej
Izby Przemysłowo -Handlowej
Budownictwa i Państwowej Inspekcji
Pracy. Podczas rywalizacji, swoje
umiejętności prezentują operatorzy
maszyn budowlanych.
Kieleckie targi są też okazją do
w yróżnienia najlepszego sprzętu drogowego i najnowocześniejszych technologii w drogownictwie.
Komisja konkursowa, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wiesława
Trąmpczyńskiego, przyznała medale

PLASTPOL 2017
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
2017 potwierdziły również w tym roku
swoją pozycję najważniejszej wystawy branżowej w Europie ŚrodkowoWschodniej. Bilans wydarzenia to
806 firm z 36 krajów świata i 18 900
zwiedzających w ciągu 4 targowych dni.
Wystawa była większa pod względem
powierzchni niż w roku ubiegłym, zajmując 34 000 m2.Na najważniejszej wystawie branży w Polsce i jednym z uznanych wydarzeń tego sektora w Europie
zaprezentowali się liderzy polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych
i recyklingu. Firm recyklingowych przybywa na PLASTPOLU sukcesywnie, od
kilku lat. Ponad 50% wystawców stanowili w 2017 r. jednak reprezentanci zagranicznych przedsiębiorstw, między innymi z: Niemiec, Austrii, Włoch, Francji,
Holandii, Belgii, Czech, Danii, Grecji,

Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Litwy, Izraela, Portugalii, Szwecji, Turcji,
Rosji, USA, Słowacji, Węgier, Egiptu,
Japonii, Chiny czy Malezji. Najliczniejszą
reprezentację stanowiły tradycyjnie firmy z Niemiec i Włoch. Znaczna grupa
prezentowała możliwości branży tureckiej i chińskiej.
Dominującym tematem tegorocznej
edycji targów PLASTPOL była „inteligentna produkcja” (smart production). Na
wielu stoiskach można było zobaczyć
najnowsze roboty, maszyny, linie produkcyjne w pełni zinformatyzowane,
współdziałające ze sobą, komunikujące
się nie tylko w obrębie linii produkcyjnej, ale informujące również nadzorującego je człowieka o błędach, konieczności zrobienia zamówienia na przykład
na kończące się tworzywo. Przez cztery
targowe dni maszyny sprzężone zgodnie z ideą „Przemysłu 4.0” prezentowały
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i wyróżnienia. Medale Targów Kielce
otrzymały m.in. firmy: Aebi Schmidt
Polska Sp. z o.o. za posypywarkę
Stratos III, Volvo Maszyny Budowlane
Polska Sp. z o.o. za walec do asfaltu
VOLVO DD105, Lotos Asfalt Sp. z o.o.
za technologię full SMA z asfaltami modyfikowanymi MODBIT HiMA,
Komatsu Poland sp. z o.o.za koparkę
gąsienicową Komatsu HB365NLC-3
Hybrid oraz za spycharkę gąsienicową Komatsu D61PXi-24.
Zdjęcia: IMBiGS

na żywo swoje możliwości, produkując
wiele różnych przedmiotów codziennego użytku.
W programie targów znalazło się
również wiele propozycji o charakterze naukowych i technicznym.
Dwudniowe, otwarte seminarium techniczne Plastech Info odbyło się pod hasłem: „Organizacja i zarządzanie procesem produkcji w sektorze przetwórstwa
tworzyw sztucznych”. W ciągu czterech
targowych dni na stoiskach polskich i
zagranicznych firm zorganizowano wiele prezentacji, spotkań z dziennikarzami
i pokazów. Mol Group ogłosił swą strategię na najbliższe lata, igus rozdał podczas spotkania z branżą i dziennikarzami, nagrody manus. Odbyła się również
konferencja firmy Fado zatytułowana
„Zastosowanie technologii przyrostowych w przemyśle tworzyw sztucznych”.
Podczas targów PLASTPOL, jak co roku, wręczono nagrody, medale i wyróżnienia dla najlepszych produktów, najciekawszych stoisk oraz zwycięzców
konkursu OMNIPLAST.
Źródło: Targi Kielce
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