
 
 

Друга половина травня  – це період, який у кожного представника 

деревообробної промисловості зазначений в календарі та зарезервований для 

відвідування міста Львів. Адже саме тут,  22-25 травня 2018 р., на території ВЦ 

Південий-ЕКСПО відбудеться міжнародна зустріч лідерів деревообробної 

галузі в межах 21 Міжнародної виставки машин та інструментів для 

деревообробної і меблевої промисловості «ДЕРЕВООБРОБКА».  

Це особливий захід для переговорів, обміну досвідом і обговорення 

найважливіших проблем, які існують в деревообробній і меблевій 

промисловості. Окрім цього, виставка – це чудова можливість значно 

підвищити свою кваліфікацію, отримати актуальну інформацію, знайти нових 

партнерів, а насамперед – заощадити дорогоцінний час!  

Виставка «ДЕРЕВООБРОБКА» від часу заснування здобула і авторитет, і 

статус, адже багато років поспіль з нами постійні учасники. І, крім цього, 

щороку і цей рік не є винятком, долучаються нові та всесвітньовідомі бренди.  

«Яблуку ніде впасти» так можна сказати про виставку Деревообробка 

2018, адже вся можлива площа вже зайнята,  а є ще експоненти, які мають намір 

брати у ній участь. Але вже нині налічується 146 експонентів з 15 регіонів 

України і, звісно, з-за кордону, зокрема:  Польщі, Латвії, Словенії, Німеччини, 

Італії, Китаю. Тож очікується, що цьогоріч 4 дні виставки будуть надзвичайно 

плідними та ефективними.  

На виставковій площі буде представлено весь комплекс обладнання та 

широкий спектр рішень, які будуть корисними як великим промисловим 

підприємствам, лісовим господарcтвам, так і малим виробникам.  

Основа цьогорічної експозиції, як і у попередні роки,  складається з 

деревообробного обладнання, яке буде представлено на стендах, як  постійних 

учасників: СП «Ройек-львів», ПП «Ющишин», ПП «Мост-Україна»/WoodMizer, 

ТОВ «Станкодніпро», ТОВ «Доліньо», ТОВ «Фельдер-Україна», ПП 

«Маркетліс, ТОВ «МВМ-Київ», Wravor, SERRA, AUTRA так і нових компаній: 

Weining, Becker, Marotech, Kadis, Максимер, Станкомплект, ТОВ 

«Альтерпром», ТОВ «Лісова техніка» та ін.  Однак, звертаємо увагу, що 

експоненти запропонують моделі нової модифікації та з новими 

технологічними рішеннями.  

Великий сегмент  виставки займає експозиція обладнання для первинної 

обробки деревини - це широкий спектр пилорам і трелювальних лебідок, 



промислові лісопереробні комплекси, дровоколи для промислового та 

домашнього використання, подрібнювачі.   

Без шліфувального, ріжучого у та інших видів дереворізального 

інструменту не обходиться жоден виробничий процес, відповідно, він також 

присутній. 

Невід’ємною частиною виставки є засоби захисту деревини, лакофарбові 

матеріали, клеї. Відповідно, асортимент продукції у даному сегменті, можна 

буде знайти на стендах ряду компаній.  

Виставка Деревообробка – це безперечно професійний майданчик де 

представлено багато новинок, а саме декілька з них у цьому році:  

 Ексклюзивний інсталятор роботів Fanuc, які використовуються у 

деревообробній і меблевій галузях; 

 Нова компактна та енергоефективна серія Німецькі подрібнювачі 

Vecoplan для переробки відходів плити, твердої і м'якої деревини;  

 Лісопильне устаткування SKYWOOD для виробництва 

високоякісних пиломатеріалів для житлового будівництва, палетної 

і тарної дошки; 

 Українсько-Чеське підприємство Ройек-Львів вперше в Україні на 

«Деревообробці 2018» запропонує теж ряд новинок, зокрема:  

 представить у роботі промислову напівавтоматичну лінію 

зрощування заготовок по довжині FPL/PWL. Лінія 

зрощування призначена для отримання зрощених заготовок 

продуктивністю до 3000 м.п./зміну з низькоякісної та 

короткомірної деревини при виробництві євробрусу, 

меблевого щита, погонажних виробів та конструкційних 

будівельних елементів; 

 представить нову модифікацію двостороннього обрізного 

верстата ОВ-ІІ М для високопродуктивного розкрою дошок в 

розмір по ширині або двосторонньої обрізки необрізних 

дошок; 

 представить у роботі багатопильний рамний верстат для 

високопродуктивного  виготовлення ламелей та дощинок для 

виробництва багатослійних щитів, паркету, вікон, дверей, 

деревяної тари і т.п; 

 Мост Україна представить низку новинок Wood-Mizer та готові ідеї 

для бізнесу, зокрема:  

 Вперше в Україні відвідувачі виставки побачать 

стругальні/профілювальні верстати MP260, MP365, H410 та 

форматно-розкрійний верстат PS315 Пилорама LT15, 

крайкоріз EG250/300/350, а також заточний BMS250 та 

розвідне обладнання BMT200/250 сформують модель 

невеликого підприємства, яке спеціалізується на первинній 

деревообробці; 

 І вже традиційно MOST-Україна представить популярну у 

всьому світі ідею для бізнесу – послуги мобільною 

пилорамою з допомогою LT70 mobile; 



 ITA TOOLS Україна на цьогорічній виставці представить нову на 

нашому ринку марку інструменту — датську компанію STACO. В 

широкому асортименті цього виробника Ви знайдете високоякісні 

біти, мультитули, ріжучий, вимірювальний, затискний інструмент, 

ключі та викрутки,  допоміжне обладнання для цехів та майстерень 

та багато іншого; 

Звичайно, що  не весь перелік новинок, які будуть представлені під час 

виставки. Окрім цього, кожний  відвідувач, який прийде на виставку, отримає 

комплекс технічних рішень, що дозволяють отримати економічну вигоду з 

відходів та для автоматизації виробництва; 

Традиційно виставка відбувається за підтримки партнерів: 

співорганізатора Ройек-Львів; медійних партнерів (газети «ДЕРЕВООБРОБНК» 

та інформаційного порталу derevo.info); Української Асоціації 

Деревообробного Обладнання, яка постійно проводить зустрічі та дискусійні 

панелі з Членами Асоціації, де обговорюються актуальні питання, які 

хвилюють представників деревообробного ринку. Хотілося б зазначити, що в 

рамках виставки відбудеться черговий З’їзд УАДО.  

В продовження анонсу програми виставки, як вже звикло, відбудеться 

семінар про сертифікацію деревини. Також, заплановано чергове засідання 

Ради лісового сектору.  І, звичайно, планується чимало демонстрації 

обладнання «на живо» та низка інших активностей.   

Організатори доклали максимум зусиль для успішності виставки. Відтак, 

мають великі сподівання, що результатом її проведення будуть взаємовигідні 

контракти, домовленості та контакти.  Тож, запрошуємо відвідати 21 

міжнародну виставку Деревообробка 2018, яка відбудеться 22 - 25 травня у 

Львові (ВЦ Південний-ЕКСПО», вул. Щирецька, 36).  

Ще більше сенсу, ще більше користі і ще більше знайомств на виставці 

Деревообробка 2018.  


