
EXPOBOIS 2012 szakkiállítás Párizsban 
 
Február 8-11. között került megrendezésre Párizsban az EXPOBOIS 2012 nemzetközi faipari 
szakkiállítás, ahol a faföldolgozás és –megmunkálás gépeivel, valamint a szakma 
újdonságaival ismerkedhetett meg a professzionális látogatók sokasága. A kétévente 
megrendezésre kerülő eseményen a francia vállalatok mellett elsősorban európai cégek 
mutatkoztak be, így a külföldi kiállítók között német, osztrák, belga, kanadai, dán, spanyol, 
finn, olasz, luxemburgi, holland, portugál, cseh, szlovén, svéd, svájci, ukrán, sőt tajvani és 
USA-beli vállalatok voltak jelen. A „kínálat” a kitermelt faanyag elsődleges megmunkálásától 
– ideértve természetesen a szárítást is – a tovább-földolgozott termékek előállításáig és a 
technológiai hulladék hasznosításáig (termékgyártás vagy energetika), sőt a forgalmazást 
segítő szolgáltatásig terjedt, de képviseltette magát a kutatás-fejlesztés, a szakképzés és a 
szaksajtó is. Első alkalommal került megrendezésre a „Trophées Expobois” innovációs 
verseny, ahol különböző kategóriákban hét kiállító kapott elismerést. Mivel először hirdették 
meg a versenyt, a jelentkezők száma nem volt túl nagy, így a faföldolgozás kategóriában 
három, a szolgáltatás és logisztika esetében két oklevelet adtak át, további két vállalkozást 
pedig az alkalmazottak munka- és egészségvédelme érdekében kifejtett innovatív 
tevékenységért díjaztak.  
 
A faföldolgozás kategóriában az EWD, a LEUCO és a WEINIG kapott elismerő oklevelet. Az 
EWD a „FlyingBandShaw” nevet viselő precíziós fűrészberendezésével érdemelte ezt ki, míg 
a LEUCO-nál a „p-System”, a WEINIG-nél pedig a „Cube” névre hallgató termékgyártási 
eljárást díjazta a zsűri. A szolgáltatások és logisztika kategóriában az AUWÄRTER et 
TRANSMOB A2c3-as félpótkocsija és az IBAG „Clever Spindle Repair” névre hallgató 
fejlesztése kapott elismerést, amivel az esztergagépek karbantartási költségei jelentősen 
csökkenthetők. Az egészség- és munkavédelem kategóriában a CHARPENET INDUSTRIE 
„MOB” koncepciója a faszerkezetekhez készülő elemek gyártása során teszi biztonságosabbá 
és ergonomikusabbá az anyagmozgatást, a PHARAON „DG retour basse pression” rendszere 
pedig a szálló por mennyiségének érdemi csökkentésével teszi érdemben jobbá a 
munkakörülményeket. Az újdonságokat fölvonultató cégek köre ennél természetesen jóval 
szélesebb volt, számos vállalat kifejezetten erre az alkalomra időzítette a legújabb fejlesztések 
bemutatását, vagy ezt a kiállítást használta föl arra, hogy az adott termékkel megjelenjen a 
francia piacon.  
 
A kiállítás alatt számos mini-konferencia is zajlott a famegmunkálás, a képzés, az innováció 
témakörében, de téma volt a faiparral kapcsolatos jogszabályi környezet, sőt az illegális 
fakitermelésből származó faanyag használatát megakadályozni hivatott FLEGT akcióterv is. 
Érdekes színfoltot jelentett az a kis kiállítás, ahol a faanyag újszerű és/vagy alternatív 
fölhasználásának számos lehetőségét igyekeztek bemutatni, esetenként egészen meghökkentő 
termékekkel. 
 
A következő EXPOBOIS-ra 2014. februárjában kerül sor, szintén a Paris Nord-Villepinte 
vásárközpontban. 
 
Somogyi Norbert mezőgazdasági és TéT-attasé, Párizs 
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