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 Δθ ησλ θνξπθαίσλ δηεζλώλ εθζέζεσλ ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ, ε HANNOVER 

MESSE 2017, ππό ην ζύλζεκα "Integrated Industry – Creating Value", ηνλίδεη ηα νθέιε 

ηεο Βηνκεραλίαο 4.0
1
 θαη ηνλ ξόιν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ ελνπνηεκέλε κέζσ 

δηαδηθηύνπ βηνκεραλία ηνπ κέιινληνο. 

 Η Γηεζλήο Έθζεζε HANNOVER MESSE 2017 δηήξθεζε πέληε εκέξεο (24-

28/4/2017) θαη είρε εμαηξεηηθή απήρεζε. Τελ Έθζεζε παξαθνινύζεζαλ 225.000 

εκπνξηθνί επηζθέπηεο, εθ ησλ νπνίσλ πιένλ ησλ 75.000 πξνήιζαλ από ην εμσηεξηθό 

(217.000 επηζθέπηεο ην 2015), αλαδεηθλύνληαο ηελ HANNOVER MESSE 2017 ζηελ 

δεκνθηιέζηεξε δηεζλώο έθζεζε ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

επηζθεπηώλ πξνήιζε ελ ζεηξά από Κίλα (9.000), Οιιαλδία (6.200), Ιλδία (5.300), 

Πνισλία (5.000) θαη Η.Π.Α. (3.000, ηηκώκελε ρώξα 2016). Η Πνισλία ήηαλ εθέηνο ε 

ηηκώκελε ρώξα ηεο HANNOVER MESSE 2017 θαη ζπκκεηείρε κε 200 εηαηξείεο, 

αλαδεηθλύνληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο λα απνηειέζεη πόιν πξνζέιθπζεο 

ηερλνινγηώλ ηνπ κέιινληνο. 

 Σηελ Έθζεζε παξνπζηάζηεθε ζεηξά λέσλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ γηα 

ξεμηθέιεπζν εθζπγρξνληζκό ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο, όπσο ηα απνθαινύκελα 

"cobots" (collaborative robots), ηα νπνία επίθεηληαη λα κεηακνξθώζνπλ εθ βάζξσλ ηνλ 

ηξόπν εξγαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο. Η ζπλδεζηκόηεηα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε, νη θαηλνηόκνη 

αηζζεηήξεο θαη ε ελζηηθηώδεο ιεηηνπξγία ησλ "cobots" επηηξέπνπλ απεπζείαο επηθνηλσλία 

κε αλζξώπνπο, θαζώο κπνξνύλ λα δηδάζθνληαη απηόλνκα θαη λα αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο κε άιια "cobots". 

 Η HANNOVER MESSE 2017 αλέδεημε ην πέξαζκα από ηελ ηερλνινγία ησλ 

αηζζεηήξσλ ζηελ δνκή ηεο πιαηθόξκαο. Η ρξήζε πιαηθόξκαο δηαλνίγεη πνηθηινηξόπσο 

ην πεδίν ζηε βηνκεραλία πξνζδίδνληαο λέα πξννπηηθή, κέζσ ζπλδέζεσλ δηθηύνπ βάζεη 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο γηα ην ζύλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ελώ κέρξη πξόηηλνο, νη 

αηζζεηήξεο απνηεινύζαλ ην θύξην ηερλνινγηθό κέζν γηα λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο 

δηαθνξεηηθέο κεραλέο. 

 Σην πεδίν ηεο ελέξγεηαο, νη εθζέηεο ηεο HANNOVER MESSE 2017, παξνπζίαζαλ 

θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο δύλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή κεηάβαζε. 

                                                 
1
. «Βηνκεραλία 4.0» (Industrie 4.0), όξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2011 ζηελ Γεξκαλία ζην 

πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πεξηγξάθεη ηε ζύγρξνλε 

αληίιεςε γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ε νπνία ελνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηώλ, ςεθηνπνηείηαη θαη 

απηνκαηνπνηείηαη. Η Βηνκεραλία 4εο γεληάο αληηπξνζσπεύεη επέιηθην βηνκεραληθό δίθηπν θαη ςεθηαθή 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα παξαγσγή θαηλνηόκσλ πξντόλησλ κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ε Βηνκεραλία 4.0 ζπγρσλεύεη ηνλ ςεθηαθό θαη πξαγκαηηθό θόζκν ζε έλα “Ίληεξλεη 

ησλ πξαγκάησλ” θαη ζεκαηνδνηεί ην κέιινλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html


Έκθαζε δόζεθε ζε ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ 

ζεηξηαθέο ζπζηνηρίεο ειεθηξόιπζεο, ήδε έηνηκεο πξνο παξαγσγή, θαζηζηώληαο ηηο ιύζεηο 

πδξνγόλνπ βηώζηκε ελαιιαθηηθή. Δγθαηληάζηεθαλ, επίζεο, λέεο πξνζεγγίζεηο ζην πεδίν 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζώο παξνπζηάζηεθαλ από δηάθνξεο εηαηξείεο εμαηξεηηθά ιεπηά, 

εύθακπηα ειηαθά θύιια, ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηζκό αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινύ 

θσηόο.  

 Ο ηνκέαο ηεο Έθζεζεο "Young Tech Enterprises", πνπ εγθαηληάζηεθε ζηελ 

πξνεγνύκελε HANNOVER MESSE, ζπλερίζηεθε κε επηηπρία, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα 

ζε λέεο επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ ζε επαθή κε πηζαλνύο επελδπηέο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. 

Πιένλ ησλ 150 λενθπώλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζαλ ζπζθεπέο απνζήθεπζεο γηα δίθηπα 

αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εληζρπκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη κηθξέο 

αλεκνγελλήηξηεο γηα απηνθίλεηα θαη ηξέλα. 

Σηε HANNOVER MESSE 2017 ζπκκεηείραλ 4 ειιεληθέο εηαηξείεο (πιήξεο 

θαηάινγνο ησλ Διιήλσλ Δθζεηώλ δύλαηαη λα αληιεζεί από ηνλ ππεξζύλδεζκν: 

http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/exhibitors-products/index.xhtml). 

Τελ έθζεζε επηζθέθζεθε ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ καο, ν νπνίνο ζπλνκίιεζε κε 

Έιιελεο εθζέηεο θαη πεξηεγήζεθε ζηα ζεκαληηθόηεξα πεξίπηεξα ηεο έθζεζεο. 

Η επόκελε HANNOVER MESSE ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αλλόβεξν από 23 έσο 27 

Απξηιίνπ 2018, κε ηηκώκελε ρώξα ην Μεμηθό. 

 

 

 
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-report/end-of-show-report/ 
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