
DM 3/201576

výstavy

Tiskové konference se zúčastnilo 80 
novinářů z 25 zemí. Vedle evropských 
zemí, včetně Ruska, Běloruska a Ukra
jiny, také ze Spojených států, Kanady, 
Brazílie, Austrálie, Indie nebo Singapuru. 
Své zastoupení zde měl také Dřevařský 
magazín, který je oficiálním mediálním 
partnerem veletrhu LIGNA.
Co do počtu vystavovatelů a obsazené 
plochy by letošní veletrh měl být zhruba 
srovnatelný s tím předloňským. Podle 
pořadatelů ale představí celou řadu no
vinek, takže prý je na co se těšit!
Koncepci a obsah Ligny 2015 přiblížil 

Dr. Jochen Köckler, člen představen
stva Deutsche Messe AG. Zdůraznil, že 
LIGNA je světově nejdůležitější místo 
setkání pro dřevozpracující průmysl. 
„LIGNA je absolutní nutností, pokud 
chcete mít přehled o nejnovějším vý
voji a pokroku v oblasti automatizace 
a digitalizace v dřevařském průmyslu,“ 
řekl Dr. Köckler. „Přežití v dnešním 
konkurenčním prostředí patří těm, kteří 
zvládnou nejnovější strategie, systémy 
a řešení. Čtvrtá ‚průmyslová revoluce‘ 
zasáhla i dřevařský a nábytkářský prů
mysl, což vyvolalo posun směrem k cel
kové integraci, která nevykazuje žádné 
známky oslabení. Pokud výrobci chtějí 
využít výhody tohoto trendu a zůstat kon
kurenceschopní, potřebují optimalizovat 
své datové toky. A nezáleží na tom, zda 
jsou zapojeni do hromadné či kusové vý

roby. V blízké budoucnosti budou dílce, 
stroje a dopravní systémy schopny spo
lu ‚mluvit‘, informační a telekomunikační 
technologie a výroba se sloučí do podo
by celistvého integrovaného systému. 
Je to nové výrobní paradigma a nabízí 
obrovské příležitosti pro všechny zúčast
něné,“ uvedl dále J. Köckler s tím, že 
na letošní Ligně se se svými inovace
mi bude docela dost firem prezentovat 
poprvé. Budou mezi nimi poskytovatelé 
řešení pro truhláře, výrobci strojů pro ná
bytkářský průmysl, odborníci na výrobní 
automatizaci a dodavatelé technologií 
pro zpracování masivního dřeva a pro 
pilařské provozy. „Tito nováčci a fakt, že 
někteří z našich pravidelných vystavova
telů výrazně navýšili svoji rezervovanou 
plochu, je dobrým znamením pro Lignu 
2015,“ dodal Köckler.

LIGNA 2015: Je na co se těšit!

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 se na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru 
uskutečnila mezinárodní tisková konference. Zástupcům odborných 
médií na ní byl v předpremiéře představen letošní veletrh pro 
lesnictví a dřevozpracující průmysl LIGNA, který se na výstavišti 
v Hannoveru uskuteční v termínu 11. – 15. 5. 2015.
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Tiskové konference LIGNA Preview v Hannoveru se zúčastnilo 80 novinářů z 25 zemí

Koncepci a obsah letošní Ligny přítomným 
novinářům přiblížil Dr. Jochen Köckler, 
člen představenstva Deutsche Messe AG
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Prezentace vystavovatelů

Své novinky a inovace, které budou mít 
premiéru až v květnu na veletrhu LIGNA, 
přítomným novinářům v předpremiéře 
v rámci osobních konzultací představi
lo 26 firem z Německa, Itálie, Francie 
a Rakouska. Byly mezi nimi zastoupe
ny mj. společnosti Biesse, GreCon, 
Homag Group, Leitz, Leuco, Mafell nebo 
Weinig. Přehled toho nejzajímavějšího, 
na co se můžeme těšit, přineseme po 
doplnění některých podrobnějších infor
mací v příštím vydání DM a na portálu 
www.drevmag.com.

Základní fakta a údaje

Pozici Ligny jako světového lídra v ob
lasti výstav zaměřených na lesnictví 
a dřevozpracujícího průmyslu potvrzuje 
nejen široký zájem světových odborných 
médií, ale také pravidelně silné zastou
pení zahraničních odborníků, kteří tvoří 
více než třetinu všech příchozích. Podle 
předloňských ukazatelů zhruba 71 % 
návštěvníků pochází z Evropy, 14 % 
z Ameriky a 9 % z Asie. Afrika a Austrálie 
se podílí na návštěvnosti po 3 %.
Organizátoři předpokládají účast více než 
1500 vystavovatelů na cca 120 000 m2 
výstavní plochy (v roce 2013 to bylo 1634 
firem na ploše 124 000 m2). Tradičně nej
větší zastoupení budou mít německé firmy, 
dále by měly následovat Itálie, Rakousko, 
Čína, Švédsko, Taiwan, Švýcarsko, Turec
ko, Francie, Španělsko a USA.

Hlavní témata ve zkratce

Zde nabízíme stručný výčet hlavních témat, 
která budou na letošní Ligně dominovat: 

 Integrovaná výroba v nábytkářském 
průmyslu

 Integrovaná výroba založená na inte
ligentních komunikačních a řídicích 
systémech pro hromadnou a zakáz
kovou produkci ve velkých i malých 
firmách

 Kde se stroje stávají inteligentními
 Fraunhofer – Aplikační centrum pro 

průmyslovou automatizaci předvede, 
jak integrace inovativních digitálních 
systémů může zlepšit inteligenci 
a adaptivitu stroje

 CNC technologie pro každého
 Trend systémů „vše v jednom“ proni

ká i do kompaktních CNC obráběcích 
center pro truhláře. CNC technologie 
budou brzy standardem i v malých ře
meslných dílnách, stejně jako dnes 
např. formátovací pily

 Zpracování plastů, kompozitů a dal-
ších materiálů

 Multimateriálové obráběcí systé
my, univerzální dřevoobráběcí stroje 
a technologie, 5osá obráběcí centra 
pro obrábění masivního dřeva, mate
riálů na bázi dřeva, plastů, kompozitů, 
kovů a dalších alternativních moder
ních materiálů

 Povrchy a dokončování
 Současným trendem je rozmanitost 

– od leštěné elegance až po 3D ploš
né efekty. Novinkou jsou ohnivzdorné 
povrchové úpravy. Důležitou roli při 
dokončování hrají environmentální 
a energetické faktory

 Dřevařský summit
 Inteligentní integrovaná platforma za

hrnující výstavní plochu, prostor pro 
nabídku a dialog, zaměřená hlavně 
na lesnické stroje a technologie pro 
prvotní zpracování dřeva. Nabídková 

platforma představí instituce a dele
gace vysoce postavených vládních 
a obchodních zástupců z Ruska, Číny 
a Severní a Jižní Ameriky, kteří nastíní 
možnosti přístupu na trh a regionál
ní projekty dřevařského průmyslu ve 
svých zemích

 Pro dřevostavby a dřevěné kon-
strukce

 CNC technologie mění tvář i tesařské
ho řemesla, od srubových a roube
ných konstrukcí až po lepené nosníky 
a plošné panely. Plně automatizova
né stroje nahrazují tradiční manuální 
operace, což přispívá ke snižování 
výrobních nákladů

 Pro pilařský průmysl
 Tlak na cenu a vysoké ceny suroviny 

a pracovní síly mají hlavní dopad na 
pilařský průmysl. Inovativní omítací 
technologie stejně jako automatizo
vané procesy zlepšují využití dřeva 
a zefektivňují výrobu

Volné vstupenky na Lignu

Veletrh bude otevřen od pondělí 11. 5. 
do pátku 15. 5., a to od 9:00 do 18:00. 
Jednodenní vstupenka zakoupená na 
pokladně bude stát 25 eur, vstupen
ka na celou dobu konání akce 39 eur. 
Vstupenku lze s předstihem zakoupit 
i online. V rámci partnerství s veletr
hem komponentů pro výrobce nábytku 
INTERZUM v Kolíně nad Rýnem bude 
platná na oba veletrhy. Dřevařský ma-
gazín v rámci mediálního partnerství 
bude mít k dispozici omezené množství 
čestných vstupenek pro své čtenáře. 
Vstupenku si zájemci mohou již nyní 
zarezervovat prostřednictvím emailu:   
cz@drevmag.com. 

Své novinky připravované pro prezentaci 
na Ligně zástupcům odborných médií 
představilo 26 firem

Uvidíme se v květnu na Ligně v Hannoveru!
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KOLEKCE HRAN  LAIDEKER  
PERFEKTNĚ PASUJE K DESKÁM
PFLEIDERER       
   

Nábytkové hrany přesně dle Vašich požadavků

Nábytkové hrany vyrobené           technologií 
- dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                     – špičkové ABS hrany za skvělé ceny 
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz
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