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Holzmesse 2016: 
Drevársky priestor presahuje región strednej Európy

Odborné zameranie tradičného veľtrhu dre-
várskych a lesníckych technológií Holzmesse 
2016 v Klagenfurte oslovilo najmä výkonné 
firmy z odvetvia. Mohli ukázať a porovnávať, ako 
napredujú a aké má spracovanie dreva vyhliadky 
do budúcnosti. Expozície 505 vystavovateľov 
ukázali súčasné trendy – od ťažby guľatiny až po 
výrobu produktov z masívneho dreva. Autor: Dr. Anton Mrník
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Impulzy pre spracovanie dreva podrobne 
mapovali praktické ukážky technológií: 
strojov a zariadení na finálne výrobky 
z dreva, uplatnenie drevených konštruk-
cií v stavebníctve, prezentácie odborných 
škôl, kooperácie v odvetví. Druhou líniou 
propagácie spracovania dreva bol prínos 
informácií formou seminárov, prednášok, 
diskusií. V ponuke boli takmer dve desiat-
ky sprievodných podujatí.

Klagenfurtské lesnícke 
a drevárske impulzy 

Odborníci hľadali riešenie v bioekonómii 
po roku 2020+. Hlavný referát prednie-
sol riaditeľ Sekcie lesného hospodár-

stva Spolkového ministerstva pôdneho 
a lesného hospodárstva Ing. Gerhard 
Mannsberger. Uviedol, že rakúska vý-
konnosť drevospracujúceho priemyslu 
predstavuje 1 mld. € s podielom 7 % 
z celkového hospodárstva. Európa žiada 
zmenu, aby ani iné krajiny nepodceňovali 
spracovanie dreva. Možnosti charakteri-
zovala prof. Dr. Daniela Kleinschmitová 
z Univerzity Freiburg.
Zameranie 2. klagenfurtského Fóra od-
haľovalo detaily drevostavieb: zásobo-
vanie materiálmi, konštrukčné systémy, 
vývoj techniky, vhodné ručné náradie. 
Bilanciou piliarskeho odvetvia a obchodu 
Rakúska a Talianska bol Medzinárodný 
deň dreva. Firmy oboch krajín pripravili 

pre hospodárskych partnerov potrebné 
údaje. Na workshope „Forum Holzbau“ 
kontinuálne riešili stavebné konštrukcie 
z dreva a betónu, ekológiu a zdravé býva-
nie, stratégiu „zelených“ supermarketov.
Priťahovala aj medzinárodná kooperač-
ná burza B2B pre spracovanie dreva. 
Predstavením nového učebného odbo-
ru „Technik lesníctva“ pripravili odbor-
né školy aktuálne ukážky spracovania 
dreva. Paralelne s nimi na tejto ploche 
trénoval „Nationalmannschaft Holzbau 
Austria“ budúcich tesárov. Podľa zada-
nia mali zhotoviť technický výkres dre-
venej konštrukcie a potom ju vyrobiť. 
Počas dvoch dní trénoval tucet repre-
zentantov, najlepší finalisti postúpia na 
Majstrovstvá Európy 2016 do Bazileja. 
Návštevníkov veľtrhu to zaujalo, lebo 
mali možnosť vidieť ich pripravenosť.

Expozície pritiahli 
spracovateľov dreva

Prierez veľtrhovou nomenklatúrou je 
rozsiahly a pokrýva celý proces spra-
covania dreva. Klasickú ťažbu guľatiny 
nahrádzajú harvestory a forwardery – ich 
„hlava“ uchopí strom, po spílení, očistení 
od haluzí a ďalších úkonov ho položí na 
prechodnú skládku. Ťažba je ekologic-
ká a odpad sa priamo na mieste využíva 
na štiepkovanie. Stroj je na žeriavovom 
ramene a dostane sa aj do menej prí-
stupného terénu. Nakladacie kliešte na 
guľatinu L 556X Power Industrial majú 
nosnosť až 6400 kg. 
Priamo v teréne v tesnej blízkosti ťažby 
sa uplatňujú mobilné píly. Wood-Mizer 

Wood-Mizer predstavil osvedčenú mobilnú pásovú pílu LT 15
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predstavil úspornú a spoľahlivú pásovú 
pílu LT 15 so širokým záberom komerč-
nej výroby reziva.
V mierke 1:30 priblížila firma MTec trie-
diaci dopravník guľatiny, ktorý môže roz-
deľovať kmene pred porezom až do sto 
boxov podľa stanovených kritérií.
Hrubé kmene sú určené pre výkonné 
píly. Nový typ pásovej píly Combi TE má 
porezové schémy prispôsobené, aby 
obsluhu celej pílnice zabezpečoval iba 
jediný pracovník. Výrobné riešenie EWD 
nadväzuje na kombinovanú rozmietaciu 
a omietaciu pílu, dosky padajú na ďal-
ší porez oblinou hore a už sa nemusia 
obracať. Skener načíta krátenie podľa 
porezového obrazca a hotové dosky 
v celej klietke idú do sušiarne. Pílnica 
s jedným pracovníkom môže mať ročný 
výkon 60 – 80 tis. m3 v dvoch zmenách.
Zaujal aj netradičný tvar brúsky na ko-
túčové píly Iseli BK-2. Brúsenie prebie-
ha za dvoma uzatvorenými posuvnými 
presklenými oblúkovými krídlami dverí. 
Brúsi a vytvára tvary zubov presne na 
programovaný porez.
Opracovanie drevených hranolov a do-
siek v stavebníctve demonštrovali ruč-
ným náradím Festool, Mafell, DeWalt. 
Vzorovú konštrukciu z dreva ukázal 
ProHolz, aby zvýraznil výrobný potenciál 
členských firiem. Drevené komponenty 
pre drevostavby predstavila expozícia 
JAF Holz. Firma Holz Thurner finalizu-
je produkty z alpskej kráľovskej dreviny 
Zirbe do zaujímavých produktov (ukáž-
ka komponentov drevenej motorky), no 
sériovo vyrába drevené profily, fasády, 
stavebné konštrukcie. MH Masiv Holz 
Austria dodáva konštrukčné drevo na 
drevostavby.

Piliarstvo a lesníctvo 
ukázali napredovanie

Veľtrhu v Klagenfurte sa zúčastňujú hlav-
ne odborníci z Rakúska a susedných 
krajín. Privítala ich nová prezidentka 
veľtrhu Dr. Mária-Luise Matiaschnitzová 
(od 11. 8. 2016). Súčasťou otvorenia 
bolo zvýraznenie podielu na úspechu 
drevárskeho hospodárstva Rakúska 
prostredníctvom branžových organizá-
cií, ktoré predstavili: Christoph Kulterer 
(ProHolz Austria), Mag. Herbert Jöbstl 
(Sägeindustrie Osterreich), Rudolf 
Rosentatter (Kooperácia FHP). Otvárací 
príhovor predniesol riaditeľ Sekcie les-
ného hospodárstva ministerstva Ing. 
Gerhard Mannsberger.
Najstarší drevársky veľtrh v strednej 
Európe si zachoval trvanie 4 dní (1. – 

4. 9. 2016).  Pred dvomi desaťročiami 
(1996) prešiel na dvojročný cyklus, náv-
števnosť mierne prevyšuje účasť 20 tisíc 
odborníkov. Tohtoročné expozície vytvo-
rili dve stovky vystavovateľov z Rakúska, 
ďalšia stovka firiem z Korutánska, takmer 
100 nemeckých vystavovateľov, 30 zo 
Slovinska, takmer 20 z Talianska. Až 9 
krajín malo symbolicky len jedného vy-
stavovateľa. 
V budúcom roku budú organizátori spo-
lupracovať s partnerom z Japonska, 
premiéra veľtrhu International Wood Fair 
2017 bude od 24. do 26. mája 2017 
na japonskom výstavisku Bighat. To iba 
potvrdzuje, že úspešnej prezentácii dre-
va priestor strednej Európy už nestačí. 
Ďalší ročník International Holzmesse 
a Bau&Holz sa do Klagenfurtu vráti v ter-
míne 30. 8. – 2. 9. 2018.

Aj na Slovensku a v Českej republike známy rakúsky dodávateľ – JAF Holz

Elektrické ručné náradie pre náročných zákazníkov prezentoval Festool

Novinky v ponuke Mafell


