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GAZETA NA TARGI

Dodatek specjalny GAZETY LEŚNEJ 3/2023

Las-Expo i Agrotech 
17-19 marca 2023 
Targi Kielce 
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TargiWydarzenia

Wióry znów lecą! 
Warto odwiedzić Las – Expo

Najnowsze technologie dla przemysłu drzewnego, wiele nowości 
i wszystko o zasobach leśnych w Targach Kielce w dniach  
od 17 do 19 marca 

S
pecjaliści rynku drzewnego 

oraz najwięksi producenci 

maszyn i urządzeń w branży 

zapraszają na swoje stoiska w cza-

sie Targów Przemysłu Drzew-

nego i Gospodarki Zasobami 

Leśnymi Las – Expo. W dniach  

od 17 do 19 marca zwiedzający 

poznają ofertę kilkudziesięciu firm, 

które zaprezentują pojazdy i na-

rzędzia niezbędne do prac w lesie 

i obróbki drewna. Nie zabraknie 

nowości i pokazów pracy „na żywo”. 

Lasy z ważnym jubileuszem 
Las – Expo od 22 lat stanowi jedno 

z najważniejszych wydarzeń pol-

skiego rynku leśnego. Rokrocznie 

ich znaczenie docenia dyrektor 

generalny Lasów Państwowych, 

obejmując targi patronatem hono-

rowym. Wystawa stwarza okazję 

nie tylko do poznania najnowszych 

technologii, ale i jest miejscem wy-

miany wiedzy. 

– Podczas wydarzenia spe-

cjaliści z LP na swoim stoisku 

będą promować wielofunkcyjną 

i zrównoważoną gospodarkę le-

śną oraz korzyści z niej płynące 

dla społeczeństwa, gospodarki 

i przyrody. Tematem przewod-

nim będzie 20-lecie prowadzenia 

przez Lasy Państwowe zorganizo-

wanej, planowej edukacji leśnej 

społeczeństwa. Będziemy mówić 

również o działaniach na rzecz 

ochrony klimatu, mokradeł i bio-

różnorodności oraz projektach 

Lasów, a także innych działaniach 

w ramach społecznej odpowie-

dzialności LP – podkreśla Edyta 

Nowicka, kierownik Zespołu ds. 

Promocji i Mediów z regionalnej 

dyrekcji w Radomiu. 

Udział instytucji w wydarzeniu 

jest zaznaczany także podczas ofi-

cjalnego otwarcia – tradycją stało 

się, że targi rozpoczyna występ 

Zespołu Sygnalistów Myśliwskich. 
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Targi Wydarzenia

Maszyny do pracy, 
transportu i obróbki 
Gdy sygnał wybrzmi, na zwiedza-

jących czekać będą stoiska przy-

gotowane przez kilkudziesięciu 

wystawców. Goście znajdą tu prze-

gląd najnowocześniejszych maszyn 

i technologii, usprawniających co-

dzienne funkcjonowanie przedsię-

biorstw leśnych. Zaprezentowane 

zostaną narzędzia, urządzenia do 

pozyskiwania, transportu i obrób-

ki drewna, jak piły, rębaki, traki 

i rozdrabniacze. 

Wiele maszyn i urządzeń zobaczy-

my w pracy „na żywo”. Takie pokazy 

są nie tylko widowiskowe – wszak 

wióry lecą!, ale i sprawdzają moż-

liwości narzędzi, co ma wpływ na 

decyzję o wyborze modelu. 

Liczne grono widzów na terenie 

zewnętrznym Targów Kielce groma-

dzą prezentacje traków wyprodu-

kowanych przez przedsiębiorstwo 

Wood – Mizer. Precyzyjność cięcia 

w komfortowych, bezpiecznych 

warunkach zawsze robi wrażenie 

na wielu zwiedzających. Najnow-

sze potężne traki przedstawi także 

firma Inter – Bis. Pilarki taśmowe 

i tarczowe pokaże z kolei Wirex. 

W akcji goście targów zobaczą też 

pilarki znanych marek – Husqvar-

na, Stihl. Fachowcy będą rzeźbić 

w drewnie. 

Ekspozycję Las – Expo dopełnią 

potężne samochody do przeładunku 

drewna i maszyny szkółkarskie. Po-

jazdy oraz zabudowy specjalistyczne 

zaprezentuje m.in. przedsiębior-

stwo MHS. 

Nie zabraknie środków ochrony 

lasu, systemów ochrony przeciw-

pożarowej oraz artykułów i tech-

nologii niezbędnych przy nowych 

nasadzeniach oraz propozycji dla 

gospodarki łowieckiej. Prezentacje 

będą miały firmy oferujące innowa-

cyjne systemy informatyczne. 

Wśród wystawców będą też firmy 

oferujące sadzonki kwiatów, krze-

wów i drzew – także do ogrodów. 

Nowości na Las – Expo 
W bogatej ofercie wystawców tar-

gów przemysłu drzewnego wy-

Ceny biletów wstępu:

normalny: 15 zł, ulgowy: 10 zł (dla młodzieży szkolnej i studenckiej 
oraz grup zorganizowanych powyżej 15 osób – opiekun bezpłatnie) 
Bilety:  

• do 16 marca włącznie można kupić bilet na stronie  
targikielce.pl/agrotech 

• tradycyjny bilet w dni targów do kupienia w kasach ośrodka 

Godziny otwarcia targów:

• piątek, 17.03.2023: 10 – 16 (sprzedaż biletów do godziny 15.30) 
• sobota, 18.03.2023: 9 – 16 (sprzedaż biletów do godziny 15.30) 
• niedziela, 19.03.2023: 9 – 16 (sprzedaż biletów do godziny 15.30) 

Jak dojechać?

Targi Kielce usytuowane są w sercu Europy Środkowo – Wschodniej, 
na południu Polski. Położenie na przecięciu dwóch ważnych szlaków 
komunikacyjnych – drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 74 oraz 
w otoczeniu kilku lotnisk, zapewnia komfortowy dojazd z każdego 
regionu Polski, jak również z zagranicy. 
Adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce
GPS: 50° 53› 56,47›› N / 20° 35› 20,57›› E 

Dla podróżujących samochodem

Bezpośredni zjazd z obwodnicy – Targi Kielce lokują się na skrzyżo-
waniu drogi S7 i drogi krajowej nr 74. 
Wjazdy do Kielc, ulice w mieście oraz zachodnia obwodnica są ozna-
kowane drogowskazami kierującymi do ośrodka najkrótszymi trasami 

Dla podróżujących pociągiem lub autobusem 

Kielce są skomunikowane ze wszystkimi najważniejszymi miastami 
w Polsce. Dworce – kolejowy i autobusowy – znajdują się około 10 
minut jazdy samochodem (taksówką) od terenów targowych. W pobliżu 
nich są przystanki komunikacji miejskiej. 
Dla podróżujących komunikacją miejską
do Targów Kielce przywiozą linie
 – 25 (przystanek Targi Kielce)
 – 21 (spod dworca autobusowego do przystanku Zakładowa – tuż 
przy ośrodku)
 – 54 (spod dworca kolejowego i autobusowego do przystanku Bata-
lionów Chłopskich V) – 5 minut do terminali
 – 112 (do przystanku Batalionów Chłopskich V) – 5 minut do terminali
Dokładny rozkład na ztm.kielce.pl 

Parkingi:

Wokół ośrodka są udostępniane przez prywatnych organizatorów 
odpłatnie tereny do parkowania 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

różnią się nowości. Słoweńskie 

przedsiębiorstwo Krpan zaprezen-

tuje m.in. przyczepę leśną GP 10 DF  

z żurawiem 8,6 K, piło-łuparkę  

CS 4218 w wersji mechanicznej 

oraz wciągarki, m.in. model 7,5 EH.  

Z kolei Stihl pokaże serię małych 

pilarek łańcuchowych – modele 

MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212.  

Dobrze sprawdzą się w przygo-

towywaniu drewna opałowego, 

pracach wokół domu czy ścince 

mniejszych drzew.

Targom Las – Expo towarzyszą 

targi techniki rolniczej Agro-

tech. 
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A
grotech to największa wy-

stawa targowa w halach 

w kraju spośród wszyst-

kich branż gospodarki i jedna z naj-

bardziej liczących się w Europie. 

Można być pewnym pełnej oferty 

dla gospodarstw rolnych – od cią-

gników, przez kombajny i maszy-

ny, urządzenia do obsługi, systemy 

zarządzania, nawigacje, po nawozy, 

środki ochrony, materiał siewny 

i wszelkie akcesoria. Na dni od  

17 do 19 marca producenci zapo-

wiadają premierowe pokazy. 

Premiery i nowości targów 
Agrotech w Kielcach 
Case IH szykuje polską premierę 

największej w historii Pumy – 

model 260 CVX Drive, Steyr po 

raz pierwszy w kraju zaprezentu-

je ciągnik Absolut CVT, zaś New 

Holland przyjedzie z modelem 

T7.300, niemal prosto spod igły. 

Claas pokaże najnowszy kombajn 

Trion 250. Wśród nowości od Fend-

ta będzie Vario gen 7. Propozycje 

przygotowują także John Deere, 

Zetor, Massey Ferguson i Valtra. 

Zobaczymy też gamę ciągników 

marek Kioti, Farmtrack, Landini, 

Solis, Iseki i Deutz – Fahr. 

Kolejne stoiska wypełnia ofer-

ta maszyn do uprawy od firm 

m.in. Maschio Gaspardo, Horsch,  

Agrotech 2023 z rewią nowości 

Najbardziej wyczekiwane wydarzenie rolnicze  

w Polsce 

28. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech są 
prezentacją najnowocześniejszej technologii dla gospodarstw. 
Premiery ciągników i maszyn mogą zaskakiwać

TargiWydarzenia

Dziekan, Landstal. Opryskiwacze 

wystawią m.in. Krukowiak, Hardy. 

Innowacyjne maszyny do zielonek 

pokażą m.in. McHale i SaMasz. Dwa 

modele nowych ładowarek telesko-

powych zaprezentuje Weidemann. 

Nowością od firmy Euromilk będzie 

autonomiczny system podgarniania 

paszy EM LIZARD sterowany 

smartfonem. 

Nowa Wspólna Polityka 
Rolna i ekoschematy 
Targi Agrotech to także solidny za-

strzyk wiedzy. W piątek, 17 marca 

zwiedzający będą mogli wziąć udział 

w konferencji „Precyzyjnie o rol-

nictwie – nowa Wspólna Polityka 

Rolna”, organizowanej przez Wy-

dawnictwo Plantpress, przy wsparciu 

Komisji Europejskiej. Zaś w week-

end firma ProInvest Doradztwo In-

westycyjne zaprosi na konferencje 

omawiające korzystanie z ekosche-

matów – specjaliści określą, w jaki 

sposób hodowcy i plantatorzy mogą 

uzyskać najwyższe dopłaty. 

Targi Agrotech odbędą się 

w Targach Kielce w dniach od  

17 do 19 marca. 
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