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Pořadatelé letos očekávají účast více 
než 1500 vystavovatelů, tedy podob
nou jako na předešlých dvou ročnících. 
Zhruba polovina by jich měla přijet ze 
zahraničí z asi 45 zemí (asi polovi
nu z nich budou tvořit italské firmy). 
Prezentovat se budou opět v 10 ha
lách a na volné ploše, jako tomu bylo 
v letech 2015 i 2013. Z hlediska čisté 
plochy ale organizátoři očekávají mírné 
navýšení, a to na cca 122 000 m2, to 

je o zhruba 2000 m2 víc než předloni, 
avšak o cca 2000 m2 méně než v roce 
2013. Zdá se tedy, že ani letos ještě 
návrat k úspěšným ročníkům 2007 
a 2011 nemůžeme očekávat. Tehdy se 
v Hannoveru prezentovalo kolem 1800 
vystavovatelů z pěti desítek zemí na plo
še 149 000 m2 v r. 2007 a 130 000 m2 
v r. 2011. Obsadili přitom 14 respektive 
13 hal včetně volné plochy.
Zásadní změnou oproti předchozím 
ročníkům je ale zcela „nová tvář“ Ligny, 
spočívající v novém uspořádání veletrhu 
a přeskupení vystavovatelů podle témat. 
Většinu vystavovatelů tak již nenajdeme 
na stejných místech, na kterých jsme je 
byli zvyklí léta vídat: 

	Stroje, zařízení a nástroje pro hro
madnou a kusovou výrobu (haly 11–
15 a 27)

	Strojní komponenty a automatizační 
technika (haly 15 a 16)

	Technologie pro úpravu povrchů (haly 
16 a 17)

	Výroba desek na bázi dřeva (hala 26)
	Pilařské technologie (hala 25)
	Energie ze dřeva (hala 26 a volná plo
cha)

	Lesní technika (volná plocha a pavi
lony pod střechou „EXPO“)

„Obsahová koncepce a především nové 
rozvržení ploch se setkaly s jednoznač
ným souhlasem. Branže se vyvíjí dobře 

LIGNA 2017 s novou tváří

V	úterý	14.	2.	2017	se	na	výstavišti	Deutsche	Messe	v	Hannoveru	
uskutečnila	 mezinárodní	 tisková	 konference	 LIGNA	 Preview.	
Zástupci	odborných	médií	na	ní	byli	seznámeni	s	přípravami	letošní-
ho	veletrhu	pro	lesnictví	a	dřevozpracující	průmysl	LIGNA,	který	se	
na	výstavišti	v	Hannoveru	uskuteční	v	termínu	22. – 26. 5. 2017.	
Tiskové	konference	se	zúčastnilo	přes	70	novinářů	z	28	zemí.	Vedle	
evropských	 zemí,	 včetně	 Ruska,	 Běloruska	 a	 Ukrajiny,	 také	 ze	
Spojených	států,	Kanady,	Brazílie,	Austrálie,	Číny,	Indie,	Japonska,	
Mexika	nebo	Turecka.	Své	zastoupení	zde	měl	také	Dřevařský ma-
gazín	jakožto	mediální	partner	veletrhu.
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Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview v Hannoveru 
se zúčastnilo přes 70 novinářů z 28 zemí

Nové tematické členění letošní Ligny představil Dr. Andreas 
Gruchow, člen představenstva veletržní správy Deutsche 
Messe AG
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a pro uplatnění na trhu dává mnoho mož
ností, které dokonale znázorňuje veletrh 
LIGNA. Vystavovatelé zde předvedou 
velkou rozmanitost inovací v oblasti 
inteligentních a digitálně propojených 
výrobních systémů a nové koncepce 
a nápady pro řetězec tvorby hodnot 
v dřevozpracujícím průmyslu,“ řekl ve 
svém vystoupení Dr. Andreas Gruchow, 
člen představenstva veletržní správy 
Deutsche Messe AG.
V centru pozornosti veletrhu budou 
inteligentní koncepce pro digitálně 
propojenou výrobu a jednotlivé kroky 
výrobního procesu. Avizovaná řešení 
jsou příslibem růstu a efektivity a uka
zují další cestu, jak dále rozvíjet obchod 
nezávisle na velikosti podniku a co nej
rychleji realizovat individuální výrobu, 
která je na trhu stále žádanější.

Technologie pro malé i velké 
výrobce

Nová oblast nabídky „Stroje, zařízení 
a nástroje pro hromadnou a kusovou 
výrobu“, umístěná v halách 11–15 
a v hale 27, zahrnuje stroje pro zpra
cování masivního dřeva, stroje a zařízení 
pro průmyslovou výrobu nábytku a stro
je a ruční techniku pro zakázkovou vý
robu jak z masivního dřeva, tak z ploš
ných materiálů. Výrobci zde představí 
ucelenou řadu řešení pro firmy všech 
velikostí na jednom místě a způsobem, 
který je extrémně rychlý a snadný pro 
navigaci návštěvníků. „Novou koncepcí 
veletržní plochy reagujeme na vývoj ve 
zpracování dřeva, kde se používané 
technologie stále více přizpůsobují po
stupům a pracovním metodám průmys
lu. Technologie a postupy se vzájemně 
prolínají. LIGNA uvádí tyto inovace v ži
vot, což usnadňuje návštěvníkům vy
zkoušet všechny nejdůležitější inovace 
pro jejich konkrétní potřeby,“ prohlásil 
Dr. Gruchow.

Povrchová úprava

Oblast „Technologie pro úpravu po
vrchů“ sice i podle nového uspořádání 
zůstává v hale 17, ale nyní vystupuje 
jako plnohodnotná výstavní kategorie 
v souladu s jejím rostoucím významem 
v rámci veletrhu LIGNA. „Oblast techno
logií pro úpravu povrchů na jedné straně 
získala celou řadu nových vystavovate
lů z řad významných mezinárodních 
hráčů a na druhé straně mnozí z těch 
stávajících se rozhodli pro podstatné 
zvětšení plochy svých stánků,“ vysvětlil 
A. Gruchow.

Integrovaná výroba

Na veletrhu LIGNA se v důsledku své
ho významu a velikosti osamostatní 
další oblast, a to „Strojní komponenty 
a auto matizační technika“ (v hale č. 16), 
slibující vyšší tempo a větší přesnost, 
zkrácení časů výrobních cyklů a větší 
akční rádius. Hnacím faktorem jsou při
tom propojená výroba a automatizace. 
Stroje a zařízení se čím dál častěji pro
pojují a stále více jsou využíváni roboti. 
Průmysl 4.0 a propojená výroba jsou 
velkou šancí pro dodavatele technologií, 
kteří zaplnili mezeru na trhu, a pro jejich 
produkty potřebné pro celý propojený 
výrobní proces. Automatizace se ne
omezuje jen na velké podniky, je lákavá 
i pro malé firmy. Na celém světě roste 
potřeba propojených a zřetězených ře
šení. Velký nárůst robotické techniky lze 
očekávat především v segmentu CNC.

Dřevařská výroba a lesní 
technika

Výstavní oblasti „Výroba desek na bázi 
dřeva“ a „Energie ze dřeva“ v hale č. 26 
a „Pilařské technologie“ v hale č. 25 
obsadí přední zástupci branže na trhu, 
dlouholetí vystavovatelé i vystavovatelé, 
kteří zde vystavují poprvé.
„Lesní techniku“ veletrh představí v no
vém pojetí na volném prostranství a v pa
vilónech pod střechou „EXPO“. Změnu 
struktury ploch na volném prostranství 
rozhodujícím způsobem ovlivnily stě
žejní součásti výrobního řetězce. Lesní 
technika bude umístěna v centru dění na 
předváděcí ploše, v tematických alejích, 
na akčních plochách a v rámci přehlídky 
„Dřevařský summit“.

Zpracování plastů a kompozitů

Vedle „Digitálně propojené výroby“ 

bude dalším důležitým tématem ve
letrhu LIGNA 2017 „Zpracování plastů 
a kompozitů“ v hale 27, kde bude k vi
dění mimo jiné i rozmanité využívání dře
voobráběcích strojů nad rámec běžné 
dřevařské a nábytkářské výroby, dále 
workshopy pro truhláře, tesaře a mon
tážní firmy a již zmíněný „Dřevařský 
summit“ v hale 26. Přehlídku „Dřevařský 
summit“ budou charakterizovat inovativ
ní řešení pro těžbu dřeva a zpracovatel
ské technologie, řešení pro propojení 
zpracovatelských kroků a účast meziná
rodních delegací složených z význam
ných osobností.

Aplikace pro rychlou orientaci

V orientaci na výstavišti a v plánování 
návštěv jednotlivých vystavovatelů po
může návštěvníkům aplikace LIGNA 
App, kterou si mohou z webové strán
ky www.ligna.de stáhnout do svých 
chytrých telefonů nebo tabletů. Pomocí 
aplikace LIGNA App a webové stránky 
www.ligna.de můžete předem plánovat 
svůj čas na Ligně. Najdete zde všechny 
podrobnosti o vystavovatelích a přehled 
událostí. Jednoduše označíte vystavo
vatele, akce a/nebo jiné předměty va
šeho zájmu, a ty budou uloženy jako 
součást vašeho itineráře. Pokud jste 
zaregistrováni, vše je uloženo na webu 
nebo pomocí aplikace synchronizová
no, takže si v aplikaci můžete kdykoli 
prohlížet a upravovat své uložené po
ložky. Seznam vystavovatelů a akcí je 
dostupný i v režimu offline. Pokud jste si 
uložili vystavovatele a/nebo události ve 
svém osobním seznamu, aplikace vás 
automaticky upozorní na nadcházející 
schůzku doplněnou časem a místem. 
Nová 3D mapa vám ukáže, kde se ak
tuálně nacházíte, a to i uvnitř haly. Tímto 
způsobem snadno zjistíte, kolik času bu
dete potřebovat na další schůzku.

Plánek hal s novým členěním podle odborných témat

Stroje a nástroje pro hromadnou
a kusovou výrobu
(haly 11–15, 27)

Technologie pro úpravu povrchů
(haly 16, 17)

Výroba desek na bázi dřeva
(hala 26)

Pilařské technologie
(hala 25)

Energie ze dřeva
(haly 25, 26, pavilony 32, 33, 35)
Tematická přehlídka: Dřevařský summit (Hala 26)

Strojní komponenty
a automatizační technika
(haly 15, 16)

Lesní technika
(volná plocha, pavilony 32, 33, 35)
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