
 
 

 

CTT MOSCOW 2017, στη Μόσχα (30.05 – 03.06.2017) 

18η ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευαστικού εξοπλισµού και Τεχνολογιών 

∆ιοργάνωση του Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου  

 

Κυρίες και κύριοι,  
στις 30.05 – 03.06.2017 θα λάβει χώρα στη Μόσχα για 18η φορά η ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευαστικού εξοπλισµού 
και Τεχνολογιών, CTT MOSCOW 2017, η οποία θεωρείται αυτή τη στιγµή η 5η µεγαλύτερη έκθεση 
κατασκευαστικού εξοπλισµού στον κόσµο.  
 
Από το 2000 η CTT MOSCOW έχει αναδειχθεί ως κορυφαία εκδήλωση κατασκευών στη Ρωσία και την Ανατολική 
Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσµα καινοτόµων και τεχνολογικά προηγµένων µηχανηµάτων. Το 2016, η CTT 
MOSCOW για πρώτη φορά διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τον Εκθεσιακό Οργανισµό του Μονάχου, και 
συγκέντρωσε 524 εκθέτες από 26 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 21.000 επισκέπτες από 60 
χώρες σε 65.000 τ.µ. εκθεσιακή επιφάνεια. Μέσω της CTT MOSCOW δόθηκε η ευκαιρία σε εκθέτες και επισκέπτες 
να ενηµερωθούν για τις καινοτοµίες του κλάδου, να συναντηθούν µε κυβερνητικούς εκπροσώπους κατά τη διάρκεια 
του επαγγελµατικού προγράµµατος, καθώς και να συζητήσουν σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και να 
ανταλλάξουν µελλοντικά σχέδια. 
 
Οι εκθεσιακοί τοµείς περιλαµβάνουν: 

• Μηχανήµατα οδοποιίας και εξοπλισµό 
• Εκσκαφείς, φορτωτές, χωµατουργικά µηχανήµατα 
• Μηχανήµατα επισκευών οδοποιίας και συντήρησης 
• Εξειδικευµένα και κατασκευαστικά οχήµατα 
• Συστήµατα κατεδαφίσεων 
• Μηχανήµατα για µεταφορά υλικών, αντικειµένων, µηχανών και µηχανισµών 
• Ανυψωτικά µηχανήµατα, γερανοί και µεταφορείς 
• Εξοπλισµός γεωτρήσεων 
• Αντλίες και εξοπλισµός για διάνοιξη ορυγµάτων και υπόγειων εργασιών 
• Συµπιεστές, πνευµατικά και υδραυλικά εργαλεία, γεννήτριες, ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί και µηχανές 
• Συστήµατα πλοήγησης, µετρητικά και τοπογραφικά όργανα 
• Ελαστικά, Λιπαντικά 
• Ενοικίαση κατασκευαστικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
• Οικονοµικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, leasing κατασκευαστικού εξοπλισµού  

Ιστοσελίδα της έκθεσης: http://www.ctt-expo.ru/ 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο, επίσηµο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, 
τηλ.: 210 64 19 037 και Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
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