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Machineering 2019 drie dagen lang 
trefpunt maakindustrie
Van 27 tot en met 29 maart toont industriebeurs Machineering 2019 in Brussels Expo de 
nieuwste ontwikkelingen in werktuigmachines, technologie, componenten, materialen, 
software en industriële toelevering. Bezoekers kunnen 10 technologieroutes volgen waarin 
4 onderwerpen centraal staan: Machines, Tools, Materials & Solutions. 

Machineering 2019 heeft 10 specialistische routes uitgezet, om uw bezoek zo efficiënt en informatief mogelijk te maken.

Engineering & Material Design 
Technology: software, technologie 
voor design, ontwerp, testen, pro-
totypen van materialen en compo-
nenten.
 
Welding & Surface Technology: 
verbindingstechniek, lassen, lijmen, 
coatings, behandelingen, en tech-
nieken die de eigenschappen van 
materialen wijzigen, optimaliseren 
of versterken.
 
Tooling & Machine Equipment 
Technology: gereedschappen en 
hardmetalen voor CNC, plaatbewer-
king, 3D-printen.
 

Machine Maintenance &  
Spare Parts Technology:  
technologie, software en onderdelen 
voor onderhoud en revisie van pro-
ductiemachines.

Testing & Measuring Technology: 
test-, meet-, regel- en visiesystemen.

Cutting & Forming Technology: 
buigen, snijden, plooien, ponsen en 
persen van materialen.

Handling & Robotics Technology: 
technologie voor het manipuleren, 
verplaatsen, pick & place, aan- en 
afvoer rond de machine.
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Digital, Smart & Data driven 
Manufacturing Technology: software, 
technologie en oplossingen voor cloud, 
big data, IoT, digital manufacturing, 
optimalisatie van productie, ontwerp, 
supply chain, maintenance, assembla-
ge, servicing, logistiek bij de transfor-
matie en productie van materialen.

Machining / Milling Technology: 
verspanen, draaien, frezen, kotteren, 
eroderen van materialen.

Additive & New Manufacturing 
Technologies: additieve en 
3D-technologie voor prototyping en 
industriële seriematige productie.

Voor de vierde maal brengt technolo-
giebeurs Machineering 2019 – voor-
heen MTMS-Machineering – op een 
beursoppervlakte van 15.000 m2 de 
nieuwste snufjes binnen de volledige 
waardeketen van ontwerpen tot maken. 
De getoonde innovaties moeten het 

makkelijker maken om de efficiëntie op 
de werkvloer op te drijven.
Voor industriële beurzen is momenteel 
de grootste uitdaging om antwoorden 
te formuleren voor veranderingen in de 
markt waarmee de maakindustrie van 
doen heeft. De zogenaamde Industrie 

4.0 krijgt te maken met steeds kleinere 
seriegroottes, steeds strengere kwali-
teitseisen en steeds meer customiza-
tion. Deze veranderende vraag vanuit 
de markt eist van producenten een 
uiterste aan flexibiliteit en efficiëntie. 
Machineering 2019 kan dankzij een 
breed scala aan exposanten – fabrikan-
ten, exclusieve verdelers, kenniscentra 
en toeleveranciers – een weg wijzen in 
de machinetechnologie van vandaag.
Machineering 2019 koerst verder op 
de 4 succesfactoren van vorige edities: 



B E U R Z E N

 Praktische bezoekersinfo

 Beurs: Woensdag 27/03/2019:   
 10.00 – 18.00 uur 

 Donderdag 28/03/2019:  
 10.00 – 22.00 uur (nocturne & VIP avond)

 Vrijdag 29/03/2019:   
 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Hall 5 - Brussels Expo (Heysel)

Parking: Parking C, te bereiken via de Miramarlaan 
 (volg signalisatie Machineering).

Tarief: Gratis mits voorregistratie, 
 scholen gratis op woensdag 27 maart 2019 

(onder voorwaarden)

Machines, Tools, Materials en Solutions. Deze onderwerpen 
komen aan bod in de 10 technologieroutes waarin exposan-
ten actief zijn (zie kader).

Bezoekers die zich van tevoren laten registreren hebben 
gratis toegang tot Machineering 2019. Voor scholen is de 
toegang op woensdag 27 maart gratis. Op donderdag 28 
maart zijn een feestelijke nocturne, een laatavondbezoek en 
een Big Debate voorzien tot 22 uur. VIP’s ontvangen hiervoor 
een speciale uitnodiging van hun leverancier. Uiteraard 
zijn bezoekers zonder VIP-uitnodiging ook welkom op de 
nocturne.  

— 
Aluminium

—
RVS staf en plaat

—
RVS buis en koker

—
SB-Railing / UNIQ

—
Blankstaal
—
Kwaliteitsstaal
—
Stalen buizen
—
Gereedschapsstaal

—
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