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Vystavovatelé z celého světa

Na veletrhu se bude prezentovat 629 vy-
stavovatelů z 26 zemí. Z České republiky to 
bude celkem 415 firem. Nejvíce zahraničních 
vystavovatelů přijede ze sousedních zemí: ze 
Slovenska (46 vystavovatelů), Německa (32), 
Rakouska (16) a Polska (13). Ve velkém po-
čtu se představí také asijské firmy. Na výsta-
višti budou stánky osmnácti podniků z Číny 
a celkem 48 firem z Indie naplní společný in-
dický pavilon v hale V.

V hale V navštivte Fórum automatizace

Jak ukazuje tab. 1, prohlídkou haly V ná-
vštěvníci získají přehled o současné techni-
ce v oborech automatizace, řízení a regulace, 
pohonů a informační a komunikační techni-
ky. V této hale, ve stánku V 5.11, bude rov-
něž vystavovat časopis Automa. Ke stánku 
bude přiléhat přednáškový prostor, Fórum 
automatizace (V 4.16). V něm bude po ce-
lou dobu veletrhu možné sledovat program 
přednášek a prezentací na téma Perspektivy 
a úskalí digitalizace. Každý den bude věno-
ván jednomu tematickému bloku, jak jsou 
uvedeny v kompletním programu předná-
šek na straně 5. Ve středu v 11:30 pozve re-
dakce časopisu Automa do Fóra automati-
zace odborníky k diskusi s názvem Digi-
talizace – a co lidé? Diskutující se budou 
zamýšlet nad vztahem lidí na různých pozi-
cích k digitalizaci.

Amper Motion a Fórum Optonika v hale F

Kdo se zajímá o elektrická a hybridní vo-
zidla, zamíří do haly F na tradiční výstavní 
akci Amper Motion. Návštěvníci si prohléd-
nou a vyzkouší např. první ryze elektrické 

Veletrh Amper 2019 láká odborné návštěvníky

SUV Jaguar I-PACE nebo malé elektrické 
autíčko Axiam, které mohou řídit mladí řidi-
či již od patnácti let. Firma TG Drives před-
staví elektrickou verzi automobilu Škoda Ci-
tigo, pro kterou vyvinula přímý elektromotor 
se speciální verzí digitálního servozesilovače. 
Vystavována budou také lehká užitková vozi-
dla Goupil, elektrické motorky a skútry Exac 
a nabíjecí stanice ejoin.

V hale F uspořádá Česká a slovenská 
společnost pro fotoniku program odborných 
přednášek ve Fóru optonika.

Sekce start-upů v hale P

V hale P bude zvláštní výstavní prostor 
vyhrazen začínajícím progresivním firmám, 
start-upům. V tomto prostoru si návštěvníci 
prohlédnou např. flexibilní modulární systém 
pro stacionární ukládání elektřiny pro podpo-
ru rychlonabíjení elektromobilů nebo ukládá-
ní přebytků energie z fotovoltaických panelů 
v průmyslových celcích. Jiný start-up vysta-
ví univerzální softwarové řešení Open Cloud 
Smartware, umožňující integraci chytrých za-
řízení různých výrobců do jednoho centrál-
ního ekosystému. Mezi zajímavé exponáty 
v sekci start-upů patří cloudový systém pro 
evidenci docházky Digitron, nástroj Homee 
k ovládání různých zařízení v domácnosti či 
řezačka CNC polystyrenu.

Kompletní doprovodný program veletr-
hu Amper je na http://www.amper.cz/am-
per-2019/prednasky-a-seminare-2019.html.

Pro návštěvníky

Výstaviště v Brně je pro návštěvníky vele-
trhu Amper otevřeno denně od 9 do 17 hodin, 
v pátek jen do 16 hodin. Celodenní vstupenka 
stojí 250 korun, dvoudenní 350 korun. V pá-
tek mohou veletrh navštívit studenti včetně 
doprovodu za zlevněné vstupné 50 korun.

(ev)

Veletrh Amper je každoroční přehlídkou elektrotechniky, informační techniky a řídicí 
a automatizační techniky. Letos proběhne ve dnech 19. až 22. března ve třech halách 
brněnského výstaviště, V, F a P. Vedle firemních expozic bude na tomto veletrhu uspo-
řádán rozsáhlý doprovodný program. Návštěvníci budou moci zajít na odborné konfe-
rence do konferenčního centra a do sálů v hale P nebo se zúčastnit odborných předná-
šek, prezentací a diskusí v přednáškových fórech přímo na výstavišti.

Tab. 1. Veletrh Amper 2019 – rozdělení oborů v halách

Hala V Hala F Hala F
měřicí a zkušební technika elektronické součástky 

a moduly
elektronické součástky 
a moduly

automatizace, řízení 
a regulace

výrobní zařízení 
a komponenty

výrobní zařízení 
a komponenty

informační a komunikační 
technika

lasery, fotonika, jemná 
mechanika

lasery, fotonika, jemná 
mechanika

pohony, výkonová 
elektronika, napájecí 
soustavy

elektromobilita – Amper 
Motion

elektromobilita – Amper 
Motion

Obr. 1. Plán výstaviště veletrhu Amper 2019
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