
 
Міжнародна виставка Деревообробка, яка відбудеться 14-17 травня,  вже 

в 22 раз стане місцем зустрічі  фахівців, лідерів галузі та всіх, хто працює з 

деревиною. Адже, для переважної більшості, це вже традиція зустрічатися у 

Львові. 

Цього року налічується 138 компаній з 10 країн (Польщі, Німеччини, 

Австрії, Чехії, Словенії, Швеції, Бельгії, Італії та Республіки Білорусь ) та 17 

областей України (Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Закарпатської, Волинської, Рівненської, Київської, Хмельницької, Черкаської, 

Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Миколаївської, Запорізької, 

Житомирської, Полтавської та Одеської). Експоненти ретельно підготувалися, 

щоб вразити відвідувача найновішими пропозиціями, найкращими 

технологічними рішеннями та яскравими презентаціями. 

Від цьогорічної виставки слід очікувати оновлену експозицію, оскільки 

буде представлено чимало нових компаній, а разом з ними і нові продукти та 

рішення, зокрема: стрічкопильні верстати від чеської компанії Pilous; 

професійний високоякісний дереворізальний інструмент для обробки деревини 

буде запропонований компанією KVARNSTRANDS та вітчизняним 

виробником підприємством «ВАТЦО»; сушильні камери і сушарки від 

компаній Stela Laxhuber GmbH; верстати для виробництва меблів від провідних 

світових брендів представлених компанією FerWood Group; котельне 

обладнання від підприємства з Республіки  Білорусія  КОМКОНТ та 

вітчизняного виробника ПП «Котлотех»; ексклюзивне обладнання для 

переробки деревини від ТОВ «Шків»; промислові верстатів з ЧПУ (3D-5D) ТМ 

VECTOR; обладнання для виробництва брикетів та гранул, сушильних 

комплексів, грануляторів від компанії Firewood; широкий асортимент 

фільтрувальних матеріалів, як вітчизняного  (Фабрика рукавних фільтрів ) так і 

імпортного виробництва, а також редуктори, мультиплікатори, аксіально-

поршневі та шестеренні насоси і мотори, теплообмінники (ТОВ Бондіолі і 

Павезі Україна); електропривідна техніка SEW-EURODRIVE; ролики та колеса 

для будь якого цивільного чи промислового використання (ТОВ «Тенте 

Україна»); контрольно-вимірювальні прилади від компанії SIMVOLT; 

інформаційні технології для деревообробної промисловості представлені 

компанію UAB "Mikron Lt". 



Заслуговують на увагу і новинки від постійних учасників. Відтак, під час 

виставки компанія Skywood презентуватиме унікальну розробку - нову 

лісопильну лінію, яка є більш компактна, потужна і з функціями які виведуть 

виробництво на новій рівень.   

У цьому році компанія Doligno продемонструє широку гаму обладнання 

для обробки як плитного матеріалу, так і масивної деревини. Головний акцент 

буде зроблено на обладнання, яке призначене для невеликих та середніх 

виробництв. Для обробки масивної деревини будуть представлені  не тільки 

класичні рішення (фугувальні, рейсмусові, фрезерні верстати), але й специфічні 

верстати, як, наприклад, комбінований, токарний і пазувальний. 

Також, на виставці буде демонструватися автоматичне шліфувальне 

устаткування, яке дозволяє отримати готову поверхню щитового вироби за 

один прохід. Дане обладнання дозволяє працювати з різними матеріалами і 

типами поверхонь. 

 Під час виставки компанія «Д ЛАЙТ» основний акцент  зробить на 

продукції власного виробництва, а саме: 

 Пожежний модуль власного виробництва. Дана установка має 

можливість подавати воду як із вбудованого резервуара, так і зовнішніх 

джерел; 

 FORESTER – напівпричеп тракторний із посиленою рамою та 

вантажопідйомністю 10 т. 

 трелювальні лебідки TAJFUN – це зручне та безпечне 

транспортування дерев’яних колод, яка плюс до всього легко агрегатується з 

трактором. 

 інноваційний продукт – систему моніторингу Д ЛАЙТ GPS, яка 

забезпечує ефективний контроль та управління автопарком за рахунок 

автоматизації логістики, супутникового стеження, аналізу даних. 

 Компанія DEMIX представить на виставці бренд FDB Machinen та інші 

новинки з асортиментного ряду деревообробного обладнання. 

 Пропонуємо звернути увагу  ще на новинки від компанії «МГРУПП» 

яких також буде вдосталь. Зокрема, дискова пила серії LSB,ресурс якої на 30% 

більше ніж у інших виробників, дискова пила серії LU5F, де використовується 

новий твердий сплав та удосконаланний корпус, що значно впливає на якість 

різа. Вперше можливо буде ознайомитися з алмазними дисковими пилами 

фірми FREUD, а також з новими розробками ножів для кукуруз та 

фрез для CNC-цетрів. 

Хочемо відзначити, що виставка  Деревообробка не обмежується лише 

пропозиціями, які перечислені вище, оскільки 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.  

Виставка Деревообробка – це чудова платформа для переговорів, обміну 

досвідом і обговорення найважливіших проблем, які існують в деревообробній, 

лісовій чи меблевій промисловості. Підтвердженням цьому є заходи, які 

відбуваються під час виставки, зокрема: черговий З’їзд Української Асоціації 

Деревообробного Обладнання; Круглий стіл  на тему: Актуальні питання 



лісової сертифікації» і на тему: «Актуальні питання розвитку деревообробної 

галузі»; Засідання ради лісового сектору.  

Традиційно виставка відбувається за підтримки співорганізатора СП 

Ройек-Львів, медійних партнерів: газети «ДЕРЕВООБРОБНК», інформаційного 

порталу derevo.info та derevo.ua; Української Асоціації Деревообробного 

Обладнання.  

Свіжі ідеї та прогресивні рішення, все в одному місці – на міжнародній 

виставці ДЕРЕВООБРОБКА 2019, яка відбудеться 14-17 травня у м. Львові 

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