Eko-Las - spotkanie profesjonalistów
Dodano: 27.09.2021
Ponad pięć tysięcy uczestników odwiedziło tegoroczne targi EKO-LAS, które odbyły w dniach 2-4
września 2021 w Mostkach koło Świebodzina.

Targi Gospodarski Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS to jedne z
ważniejszych wydarzeń w sektorze leśnym.

Trzydniowe święto dla branży po raz kolejny umożliwiło prezentację aktualnych trendów, technologii
i nowości produktowych, a lokalizacja imprezy w naturalnych warunkach dała możliwość wydobycia
praktycznych zalet maszyn do pozyskiwania, zrywki czy wywozu drewna.

W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 5 000 uczestników, którzy przyjechali nie tylko z
terenu całej Polski, ale również między innymi z Niemiec, Czech, Słowacji czy krajów Skandynawii.

Oprócz atrakcyjnej strefy wystawienniczej, w tym roku organizatorzy przygotowali zupełnie nowe,
dwie strefy pokazowe – dla maszyn mniejszego i większego kalibru. Pokazy były po raz pierwszy
wzbogacone o profesjonalną konferansjerkę, dzięki czemu każdy uczestnik mógł zaznajomić się z
pełnymi walorami poszczególnych maszyn i ich zastosowaniem.

Spotkanie całej branży
– Targi EKO-LAS to szeroka prezentacja osiągnięć branży, miejsce spotkania profesjonalistów z
przedstawicielami władz lokalnych, leśnictw, nadleśnictw i dyrekcji Lasów Państwowych, bogaty
program spotkań i debat oraz możliwość obejrzenia oferowanych maszyn i urządzeń przy pracy na
poligonie leśnym – wylicza Łukasz Rachubiński, dyrektor Targów EKO-LAS. – To także miejsce
umożliwiające nawiązanie trwałych kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim miejsce spotkań
integrujące środowisko leśne – dodaje.

Na ponad 30 ha terenu rozlokowało się niemal 100 wystawców. Swoją ofertę zaprezentowały takie
firmy, jak: Kopa Kamiński (Rottne), Arcon Polska (Komatsu), Forex Polska (John Deere), CDN Ergo
(Ponsse), ForTech Serwis (Gremo, EcoLog), OTL Jarocin (który zaprezentował pierwszy seryjnie
produkowany polski forwarder), Kompania Leśna, Fao Far, Waryński, Agromet Motoimport, Intertel,
Serafin (Japa), Teknamotor, Utech, MHS Mikulski Serwis, Hydrofast, LKT, MDL, xGiełda, Valtra czy
Grube.

Drugiego dnia targów, tj. 3 września, odbyło się Forum Biomasy, którego główną tematyką była
„Rola Biomasy w wypełnieniu zobowiązań klimatycznych”. Dodatkowo codziennie odbywały się
prezentacje organizowane przez ORWLP w Bedoniu pt.: „Wdrażanie nowoczesnych technologii w
lasach” – wiedza dla leśników, drwali, przedsiębiorców leśnych oraz drzewiarzy z zakresu
nowoczesnych technik, technologii i ochrony lasu.

Złote Medale
Tradycyjnie w trakcie imprezy przyznano nagrody dla nowych technologii w branży leśnej. Eksperci
Sądu Konkursowego pod przewodnictwem profesora Grzegorza Skrzypczaka nagrodzili Złotym
Medalem Grupy MTP dwa prezentowane na targach rozwiązania.

Pierwsze z prestiżowych wyróżnień otrzymał Tablet RTK LT700H charakteryzujący się wieloma
niestandardowymi funkcjami, m.in. odszukiwania kamieni granicznych, wskazywania granic działek
ewidencyjnych, weryfikacji Docelowej Sieci Dróg oraz obmiaru powierzchni przed i po wykonaniu
prac. Tablet ten otrzymał również nagrodę Złoty Medal Wybór Konsumentów.

Wyróżniona drugim medalem – wykaszarka bijakowa leśna WMB, to odpowiedź na
zapotrzebowanie branży leśnej związane z brakiem ludzi do prac pielęgnacyjnych. WMB składa się z
dwóch głowic, które wykaszają na szerokość 86,5 cm i wyposażone są w 14 bijaków.

Zwiedzający odwiedzali także stoisko GAZETY LEŚNEJ i portalu FIRMYLESNE.pl. Była okazja do
rozmów, przedłużenia prenumeraty, otrzymania egzemplarza Gazety, czy Katalogu Maszyn Leśnych.
– Bardzo pozytywne jest to, że coraz częściej na targi przyjeżdża się całą rodziną, a nawet całą firmą.
Były przedsiębiorstwa leśne, które wynajęły noclegi i spędziły na targach z pracownikami dwa dni.
Takie wyjazdy szkoleniowo-integracyjne to bardzo dobry, godny naśladowania pomysł – zaznacza
Rafał Jajor redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ.

Było tez trochę zabawy. Nowością jest nasz konkurs Turbo żuraw, w którym zarówno dorośli, jak i
dzieci mogą sprawdzić swoje umiejętności na specjalnie przez nas skonstruowanym miniżurawiu. W
ostrej rywalizacji w Mostach najlepszy okazał się jeden z naszych prenumeratorów – Janusz Tobiasz.
Nagrodą w konkursie była skrzynka „leśnego” piwa.

Dużym zainteresowaniem na naszym stoisku cieszyły się także porady prawne mecenasa Łukasza
Bąka, znanego z cyklu pt. „Okiem adwokata”. Zainteresowani mogli porozmawiać z prawnikiem na
dręczące ich leśne i problematyczne tematy.

I chociaż nastroje w branży są ostatnio kiepskie, głównie z powodu za niskich stawek za usługi leśne
i kłopoty dystrybutorów z dostępem do nowych maszyn, to w Mostkach – może dzięki wspaniałej
pogodzie – na chwilę wszyscy zapomnieli o kłopotach i cieszyli się z tej integracji.

– Niech ta udana impreza będzie przyczynkiem do tego, że cała branża odbije się i jej kondycja się
poprawi. Czego sobie i naszym Czytelnikom życzymy – podsumował Rafał Jajor.

Patronat honorowy nad wydarzeniem miało Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze pomogła przygotować teren wystawy pod
ekspozycję ciężkiego sprzętu. Partnerem technicznym był po raz kolejny Zakład Usług Leśnych
„ZULAS”.
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