DECEMBER 2016 - PAGE 57

Predstavitev 30. sejma SaMoTer
Priprave na SaMoTer 2017, največji italijanski sejem gradbene mehanizacije, so v
polnem teku. Odziv ponudnikov gradbene mehanizacije je zelo dober, tako da je
polnih že deset razstaviščnih hal veronskega sejmišča.

Od 22. do 25. februarja prihodnje leto bo v italijanskem mestu
Verona potekal sejem SaMoTer,
ki od zadnje tovrstne prireditve
v letu 2014 poteka hkrati s sejmom Asphaltica (gradnja cest,
varnost in cestna infrastruktura)
ter sejmom Transpotec Logitec
(transport in logistika). Veronafiere, organizator sejmov, je za
promocijo sejemskih prireditev
poleg drugih aktivnosti pripravil
tudi že tri »dneve SaMoTer-ja«.
Zadnja takšna predstavitev je
potekala 28. novembra v prostorih veronskega sejmišča.
Mednarodni sejem strojev
za zemeljska dela in gradbene
mehanizacije SaMoTer, ki bo
potekal februarja v Veroni, bo
jubilejna prireditev, že 30. po vrsti. Prva je bila leta 1964, nekaj
časa vsako leto, nato na dve leti,
zdaj pa vsaka tri leta. Organizatorji si zato še posebej prizadevajo, da bi bil februarski sejem
karseda uspešen.

Rast prodaje strojev

po nekajletni stagnaciji porast
gradbene dejavnosti predvsem
na področju nestanovanjskih
zgradb in inženirskih objektov.

Podelitev 22. nagrade
SaMoTer za inovacije

Predstavitev sejma SaMoTer v Veroni

ne mehanizacije za zemeljska
dela in načrte sejma. V prvih devetih mesecih letos so po vsem
svetu prodali več kot 495.000
strojev za zemeljska dela, kar
je sicer za odstotek manj kot v
istem obdobju lani, vendar se
pričakuje, da se bo prodaja do
konca leta povečala predvsem
na račun velikega povpraševanja v Evropi. Tudi v prihodnjih
dveh letih naj bi se prodaja stro-

Organizatorji sejma SaMoTer,
med njimi tudi Giovanni Mantovani, predsednik uprave Veronafiere, so predstavili razmere na
področju prodaje težke gradbe-

Samonakladalni mešalec za beton
podjetja Fiori Group.

jev povečevala, tako da naj bi
leta 2018 prodali kar 863.000
strojev, kar je 38 odstotkov več
kot letos.
Sejem SaMoTer si bo pri tem
prizadeval omogočati podjetjem, da povezujejo gradbeni
sektor, sam sejem pa razvija
nov razstavni model, ki bo še
bolj odziven na potrebe podjetij
in razvoj trga. Tudi na domačem
terenu, torej v Italiji, pričakujejo

V sklopu »dneva SaMoTer-ja«
je 28. novembra potekala tudi
podelitev 22. nagrade SaMoTer
2017 za inovacije. Strokovna
komisija je med več prijavljenimi inovacijami kot najboljšo
izbrala samonakladalni mobilni
mešalec za beton, ki ga je izdelalo podjetje Fiori Group S.p.A.
Mešalec ima vgrajen praktični
mehanizem, ki dvigne vreče BIG
BAG in iz njih iztrese cement
in agregat za izdelavo betona.
S tem se skrajša čas priprave
betona, varuje okolje - manj se
praši, manj pa je tudi odpadkov.
Priznanja so dobila še podjetja
Merlo, Cangini Benne, Blend
FGB in Komatsu Manufacturing
Italija.
Zaradi bližine Verone je sejem Samoter s spremljajočima
sejmoma Asphaltica Transpotec
Logitec seveda zanimiv tudi za
potencialne slovenske razstavljavce in obiskovalce. G

Nagrade SaMoTer za inovacije
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