
 

CONTAGEM REGRESSIVA PARA A MEC SHOW 2018 

 

 

Durante três dias, players dos setores metalmecânico, mineração, siderurgia, automação, energia e petróleo 
e gás apresentam as principais novidades e produtos para o mercado brasileiro. A MEC SHOW, feira da 

Metalmecânica e Inovação Industrial, que acontece entre os dias 07 e 09 de agosto, na Grande Vitória, no 
Espírito Santo, surpreende a cada edição. 

 
São mais de 130 expositores entre nacionais e internacionais dos mais diversos segmentos ligados à cadeia 
do setor metalmecânico que transformam o espaço do Carapina Centro de Eventos, em uma grande vitrine 
para lançamentos e apresentação de novas máquinas, equipamentos, soluções para automação, inovação, 

robótica, entre outros.  

 

Você é nosso convidado 

Faça o seu credenciamento online e garanta sua participação  
na maior feira do setor metalmecânico do Espírito Santo  

Clique aqui e faça o seu credenciamento  

 

   

http://credenciamento.mecshow.com.br/Processos/Inscricao/InscricaoApresentacaoForm.aspx
http://www.mecshow.com.br/?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=home


Programação 

 

Clique aqui e confira a programação completa no site 

CONHEÇA ALGUMAS DAS NOVIDADES E LANÇAMENTOS QUE ESTARÃO EXPOSTOS NA MEC SHOW 2018  

 

 

 

DELP ENGENHARIA 
DEMONSTRA PROJETO DE 
CARRO TORPEDO 
Estreante em uma das mais 
importantes feiras da metalmecânica 
do Brasil, a MEC SHOW, a DELP 
Engenharia vai apresentar o seu 
projeto de carro torpedo – uma 
espécie de vagão para transporte do 
ferro gusa derretido e em alta 
temperatura do alto forno para a 
aciaria. Além do projeto, o estande da 

empresa trará demonstrações dos 
seus serviços. leia mais 

SSAB APRESENTA AÇOS MAIS 
LEVES, COM MAIS RESISTÊNCIA 
E MAIS CAPACIDADE DE CARGA 
Líder no mercado global de aços 
avançados de alta resistência (AHSS) e 
aços temperados e revenidos (Q&T), a 
SSAB apresenta pela primeira vez na 
MEC SHOW, uma produção de aços de 
alta resistência, linhas especiais para 
desgaste, Hardox, e especiais 
estruturais, Strenx. Dentre os 
benefícios estão materiais mais leves, 
com mais resistência e mais 
capacidade de carga. leia mais 

HIDRAUVIT APRESENTA 
TECNOLOGIAS QUE CONFEREM 
ATÉ TRÊS VEZES MAIS 
RESISTÊNCIA A ENCAIXES 
HIDRÁULICOS 
Atuando nos segmentos de mineração, 
florestal, siderurgia, celulose e petróleo 
e gás, a Hidrauvit vai apresentar suas 
novidades em hidráulica na 11ª edição 
da MEC SHOW. Distribuidor atacadista 
EATON de mangueiras, terminais, 
válvulas, cilindros, bombas de palhetas, 
pistões e engrenagens, os destaques 
para este ano são as tecnologias DURA-
KOTE e DURA-SEAL. leia mais 

 

https://mecshow.com.br/site/2018/pt/programa?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=programa
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/infoco/1654/delp+engenharia+demonstra+projeto+de+carro+torpedo
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/infoco/1696/ssab+apresenta+acos+mais+leves,+com+mais+resistencia+e+mais+capacidade+de+carga8
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/infoco/1595/hidrauvit+apresenta+tecnologias+que+conferem+ate+tres+vezes+mais+resistencia+a+encaixes+hidraulicos
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/infoco/1654/delp+engenharia+demonstra+projeto+de+carro+torpedo
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https://mecshow.com.br/site/2018/pt/isashow
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/road-show
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/palestras-abm
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/mec-inova
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/ilha-inovacao
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/forum-capixaba
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/rodada-negocios
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/conferencia


 

www.mecshow.com.br  

  

 

http://www.mecshow.com.br/
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/credenciamento?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=Credenciamento
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/viagem?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=SuaViagem
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/viagem?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=Hospedagem
https://mecshow.com.br/site/2018/pt/comochegar?utm_campaign=1Semana&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=1mes&utm_term=ComoChegar

