Maszyny używane na Forest SHOW
Dodano: 07.03.2020
Na najbliższej Konferencji dla zuli Forest SHOW swoje maszyny do bezpośredniej sprzedaży w
atrakcyjnych cenach wystawi kilka firm wyspecjalizowanych w obrocie leśnymi maszynami z drugiej
ręki.

16. edycja Forest SHOW odbędzie się 7 marca 2020 r. przy samym zjeździe z autostrady A2 w
Grodzisku Mazowieckim (ul. Logistyczna). Dojazd ze wszystkich stron kraju jest więc bardzo łatwy i
szybki - z Poznania ok. 2,5 godz.,tak samo z Białegostoku, z Kujaw ok. 2 godzin i z Łodzi w mniej niż
godzinę.

Początek o godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 17.00.

Forest SHOW to jedyna taka impreza, gdzie tak wiele maszyn leśnych jest prezentowanych w ruchu
w jednym miejscu. Przez cały dzień można oglądać dynamiczne pokazy wielu maszyn, które
prezentują się po kolei na placu manewrowym. Zobaczymy w ruchu m.in. harwestery,
forwardery, skidery, przyczepy zrywkowe i wiele innych.

Dodatkowo na placach testowych udostępnione są maszyny do testów. Poprzednim razem były

to m.in. przyczepa zrywkowa i kombajn do produkcji drewna kominkowego. Można też było
przetestować samochody podczas jazd próbnych.

Na Forest SHOW zobaczymy także wystawę maszyn używanych, przygotowaną przez kilka firm
wyspecjalizowanych w obrocie sprzętem leśnym z drugiej ręki.

Będzie można liczyć na atrakcyjne ceny tych maszyn. Zaoszczędzić można też na transporcie, bo
maszyny będą już dostarczone na miejsce imprezy do Legnicy.

Dodatkowymi atrakcjami najbliższej edycji Forest SHOW będą:

?? POLISH FORESTRY CHALLENGE - to mistrzostwa operatorów maszyn leśnych, które od kilku lat
odbywają się podczas Forest SHOW.
Zapisz się BEZPŁATNIE już teraz klikając na link:
https://docs.google.com/?/1FAIpQLScNvutoHaosDoYFgr?/viewform
?? DYNAMICZNE POKAZY MASZYN NA PLACU MANEWROWYM ? zobaczymy w ruchu m.in.
harwestery, forwardery, skidery, przyczepy zrywkowe i wiele innych maszyn!
?? TESTY MASZYN NA POLACH TESTOWYCH ? sprawdź sam, jak pracuje się forwarderami,
przyczepami zrywkowymi, kombajnem do produkcji drewna kominkowego i innymi maszynami!
?? WYSTAWA MASZYN ? stoiska ponad 40 firm dostarczających maszyny leśne na Polski rynek!
?? MASZYNY UŻYWANE ? bogata oferta maszyn używanych do bezpośredniej sprzedaży w
atrakcyjnych cenach!
?? PORADY PRAWNIKA ? masz kłopot z nadleśnictwem lub podwykonawcą? Zapytaj o pomoc
prawnika!
?? STREFA DZIECI ? specjalnie wydzielona bezpłatna strefa z grami i zabawami oraz animatorami!
?? OGNISKO ? możliwość skorzystania z usług firmy cateringowej oraz rozpalonego przez
organizatorów ogniska, przy którym będzie można upiec sobie kiełbaskę!

Udział w wydarzeniu i w zawodach jest BEZPŁATNY.

Dokładna data i adres imprezy:

Forest SHOW
7 marca 2020 r., godz. 9.00 - 17.00
ulica Logistyczna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (w pobliżu zjazdu z autostrady A2)

52°08'23.4"N 20°36'18.3"E
(albo google maps: 52.139842, 20.605080)

Honorowy patronat nad imprezą sprawują: Marek Roman, dyrektor RDLP w Warszawie, Grzegorz
Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Wojciech Wójtowicz, prezes Polskiego
Związku Pracodawców Leśnych.
Organizatorem Forest SHOW jest wydawnictwo Lasmedia, wydawca miesięcznika GAZETA LEŚNA
oraz portalu FIRMYLESNE.pl.

Czekamy na Was!

Bieżących informacji szukaj na stronie głównej portalu:
FIRMYLESNE.pl oraz FACEBOOK, a także na: gazetalesna.pl

YOUTUBE ? zobacz filmy z poprzednich konferencji:
Forest SHOW w Legnicy
Konferencja dla zuli w Koszęcinie
Rekordowa Konferencja dla zuli w Borsku
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