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Загальні вказівки 

 

Курсовий проект з експлуатації автомобілів виконують студенти 

усіх форм навчання з метою систематизації, закріплення та розши- 

рення теоретичних і практичних знань за фахом, застосування цих 

знань при вирішенні конкретних технічних і виробничих завдань, 

пов’язаних з технічною експлуатацією автомобілів. 

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної за- 

писки і графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка по- 

винна бути виконана на одній стороні аркуша білого паперу формату 

А4 у відповідності до ГОСТ 2.301, а графічну частину на трьох листах 

формату А1. 

Графічну частину курсового проекту виконують на трьох листах 

формату А1 відповідно до вимог ЕСКД. 

Розрахунково-пояснювальна записка містить: 

1. Титульний лист. 

2. Завдання на курсове проектування. 

3. Відомість курсового проекту. 

4. Анотацію. 

5. Зміст. 

6. Вступ. 

7. Розрахункову частину. 

8. Висновки. 

9. Список літератури. 

Позначення документів курсового проекту 

КП.ЕА.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 – код документа; 2 – назва дисципліни; 3 – рік здачі; 

4 – номер по завданню; 

5 – порядковий номер (для графічної частини); 

6 – порядковий номер (для графічної частини); 

7 – позначення документа (ПЗ) 
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Розрахункова частина 

 
1. Розрахунок виробничої програми СТОА 

 
Для міських комплексних СТОА виробнича програма характеризується 

кількістю комплексно обслуговуваних автомобілів на рік, тобто автомобілів, 

яким на станції виконується весь комплекс робіт для підтримки їх в техніч- 

но справному стані протягом року. 

Для ремонтних майстерних з конкретних видів робіт виробнича програ- 

ма визначається річним обсягом робіт, і яка може бути визначена, виходячи 

з приблизного розподілу трудомісткості по видах робіт для міських СТОА 

[1]. 

Виробнича програма є основним показником для розрахунку річних об- 

сягів робіт, на основі яких визначаються чисельність робочих, площі вироб- 

ничих, складських, адміністративно - побутових і інших приміщень. 

Початковими даними для розрахунку виробничої програми і обсягів ро- 

біт є: 

- кількість автомобілів, які обслуговуються СТОА за рік і норма пи- 

томої трудомісткості ТЕ і ПР для даного типорозміру СТОА і певного класу 

автомобілів; 

- середньорічний пробіг обслуговуваних автомобілів; 

- середня кількість заїздів автомобілів на станцію за рік; 

- середня трудомісткість робіт по одного заїзду; 

- режим роботи станції. 

 
2. Розрахунок обсягу робіт 

 
Річний обсяг робіт міських СТОА включає роботи ТО і ТР. 

Річний обсяг робіт по ТО і ТР: 

То 
Ар  Lр  t  К р 

, (1) 
1000 

де Ар - очікувана кількість обслуговуваних автомобілів за рік на СТОА; 

Lр - середньорічний пробіг автомобіля, км; 

t - нормативна питома трудомісткість робіт ТО і ТР, люд-год/1000 км; 

Кр - коефіцієнт коректування трудомісткості, залежний від потужності СТО. 
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При проектуванні універсальної СТОА, призначеної для обслуговуван- 

ня автомобілів, які відносяться до різних класів, річний обсяг робіт по ТО і 

ТР визначається сумою річних обсягів робіт з автомобілями окремих класів. 

Згідно [1] задаємося нормативною трудомісткістю робіт для різних кла- 

сів автомобілів (додаток А), які зводимо в таблицю 1. 

Таблиця 1 - Нормативні питомі трудомісткості ТО і ТР 

Клас автомобілів Трудомісткість, ТО Трудомісткість, ТР 

А   

…   

Коригування нормативів ТО і ремонту ДТЗ виконується у відповідності 

з методикою, наведеною в ОНТП-01-91 [2]. Коректуємо приведені вище но- 

рмативні питомі трудомісткості. Коригування нормативів для легкових ав- 

томобілів здійснюється за допомогою трьох коефіцієнтів коригування К1, 

К3, і К5, які враховують три основних фактори експлуатації автомобілів (до- 

даток Б). Розрахунок питомої трудомісткості проводимо по кожному класу 

окремо. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2. 

Таблиця 2 - Коригування питомої трудомісткості 

Норматив 
Умов. 
позн. 

Один. 
вимі. 

Норм. 
знач. 

К1 К2 К3 К4 К5 
Скор. 
за «К» 

Періодичність ТО-1 LТО1 
км        

Періодичність ТО-2 LТО2 
км        

Трудомісткість ТО 

Клас автомобіля  

А 
tТО 

люд- 

год. 

       

…        

Трудомісткість ТР 

Клас автомобіля  

А 
tТР 

люд-год. 
/1000 км 

       

…        

Тоді по формулі (1) обчислюємо обсяги робіт, що приходяться на кож- 

ний з класів автомобілів. Результати розрахунків зводимо в таблицю 3. 

Таблиця 3 - Річні обсяги робіт по класах автомобілів 

Клас авто- 

мобілів 

Кількість за- 

їздів 

Річний 

пробіг, км. 

Сумарна трудомі- 
сткість ТО і ТР, 

люд-год/1000 км 

Коефіцієнт коре- 
гування трудомі- 

сткості КР 

Річний обсяг 
робіт ТО і ТР, 

люд-год 

А      

…      

Всього  
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3. Розрахунок обсягу робіт з передпродажної підготовки автомобілів 

 
Оскільки на проектованій СТОА передбачається продаж автомобілів, то 

в загальному обсязі виконуваних робіт необхідно передбачити роботи, пов'- 

язані з передпродажною підготовкою автомобілів. 

Річний обсяг робіт з передпродажної підготовки Тп.п визначається по 

формулі числом автомобілів, що продаються за рік Ап, яке встановлене за- 

вданням, і трудомісткістю tп.п їх обслуговування: 

Тп.п   Ап  tп.п , (2) 

де Ап - кількість автомобілів, що продаються, за рік (згідно завданню); 

tп.п 
- трудомісткість передпродажної підготовки одного автомобіля, люд- 

год (додаток В). 

 

4. Розрахунок обсягу робіт з антикорозійної обробки автомобілів 

 
Річний обсяг робіт антикорозійної обробки визначається одночасно для 

всіх груп автомобілів на основі разової трудомісткості цього виду робіт за 

один заїзд на СТО: 

Так   Аавт 

р 

ак  tак , (3) 

де ак 

 

 
tак 

- частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО, для 

виконання робіт антикорозійної обробки автомобілів протягом 

року (додаток Г); 

- разова трудомісткість антикорозійних робіт одного автомобіля 

(однакова для всіх класів автомобілів, додаток В), люд-год. 

 

5. Розрахунок обсягу робіт приймання і видачі автомобілів 

 
Річний обсяг робіт приймання і видачі для одного класу визначається на 

основі загальної кількості заїздів автомобілів на СТО для виконання різних 

видів робіт: 
і 

пв 

і 

авт 

р 

ТОіПР 

р 

ак 

і 

пв 
, (4) 

де   пв - разова трудомісткість робіт приймання-видачі одного автомобіля 

даної групи (додаток В), люд-год. 

 n 

Т  А  (n  n )  t 
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п м (ТО ) 

п м 

6. Розрахунок обсягу прибирально-мийних робіт 

 
Річний обсяг прибирально-мийних робіт для одного класу визначається 

на основі разової трудомісткості цього виду робіт за один заїзд на СТО. 

Прибирання і миття автомобілів обов'язково виконуються перед проведен- 

ням робіт ТО і ТР, тому при розрахунку річної трудомісткості необхідно 

врахувати кількість заїздів автомобілів для виконання ТО і ПР. Крім цього, 

СТО може надавати окремі послуги косметичного прибирання і миття авто- 

мобілів. У такому випадку враховується кількість заїздів для виконання 

прибирально-мийних робіт. Отже, трудомісткість прибирально-мийних ро- 

біт перед виконанням ТО і ТР ( Т і ) та трудомісткість косметичного 

прибирання і миття автомобілів ( Т і ) визначаються за формулами: 

і 

пм(ТО) 

 

і 

авт 

 

р 

ТОіПР 

і 

пм 
, (5) 

і 

п м 

і 

авт 

р 

п м 

і 

п м 
, (6) 

р 

ТОіПР 

р 

п м - частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на 

СТО відповідно для виконання робіт ТО і ТР та прибира- 

льно-мийних робіт протягом року (додаток Г); 
і 

п м 
- разова трудомісткість прибирально-мийних робіт одного автомобі- 

ля даного класу (додаток В), люд.-год. 

Загальний обсяг робіт по ТО і ТР а також трудомісткість передпродаж- 

ної підготовки, антикорозійної обробки і приймання і видачі автомобілів за 

рік по всій СТО складе: 

Т     То   Тп.п  Так   Тпв  Тп м(ТО)  Тп м , (7) 

 
7. Розподіл обсягу робіт по їх видах 

 
Визначений обсяг робіт по станції розподіляємо в процентному співвід- 

ношенні по кожному з видів робіт а результати заносимо в таблицю 4. 

Отримані обсяги робіт по місцю виконання використовуються для ви- 

значення кількості робочих на дільницях, а також для розрахунку кількості 

робочих постів. 

Т  А  n  t 

Т  А  n  t 

n n 

t 

де , 
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Процентний розподіл трудомісткості по видах робіт і місцю виконання 

вибираємо з (додатка Д і Е). 

Таблиця 4 - Розподіл трудомісткості ТО і ТР автомобілів по видах робіт 

 
Роботи 

Розподіл по видах 
робіт 

Розподіл по місцю виконання 

% люд-год 
На постах На дільницях 

% люд-год % люд-год 

Діагностичні       

ТО в повному обсязі       

Змащувальні       

Регулювання кутів установки ко- 
ліс 

      

Ремонт і регулювання гальм       

Електротехнічні       

Обслуговування системи жив- 
лення 

      

Акумуляторні       

Шиномонтажні       

ПР вузлів і агрегатів       

Кузовні і арматурні (бляхарські, 
зварювальні, мідницькі) 

      

Малярні і антикорозійні       

Шпалерні       

Слюсарно-механічні       

Всього       

Прибирально-мийні       

Загалом       

 
8. Річний обсяг робіт по самообслуговуванню підприємства 

 
Окрім робіт по ТО і ТР, на станції обслуговування автомобілів викону- 

ються допоміжні роботи, обсяг яких складає 20-30 % від загального обсягу 

робіт по ТО і ТР автомобілів. До складу допоміжних робіт входять роботи 

по прибиранню приміщень і території (15-20 %), прийом, збереження і ви- 

дача матеріальних цінностей (20 %), транспортування та перегін автомобілів 

(10 %), а також роботи по самообслуговуванню підприємства (обслугову- 

вання і ремонт технологічного устаткування й інструменту, підтримка інже- 

нерних комунікацій, утримання і ремонт будівель), які виконуються в само- 

стійному підрозділі - у відділі головного механіка (ВГМ) або у відповідних 

виробничих ділянках, якщо ця трудомісткість не перевищує 10000 люд-год. 

Річний обсяг допоміжних робіт визначимо як частку загального річного 

обсягу робіт по СТО. 
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Обсяг допоміжних робіт, як правило, складає від 20 до 30 % для СТО з 

різним числом постів. 

Відповідно до цього обсяг допоміжних робіт по СТО складе: 

Тдоп  Т  (0,2...0,3) , люд-год. (8) 

Розподіляємо обсяг допоміжних робіт відповідно до ОНТП-01-91 (дода- 

ток З), а результати заносимо в таблицю 5. 

Таблиця 5 - Розподіл обсягу допоміжних робіт 

Види робіт Частка робіт, % 
Обсяг робіт, 

люд-год. 

Ремонт і обслуговування технологічного устаткування, 
оснастки, інструменту 

  

Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, ме- 
реж і комунікацій 

  

Транспортні роботи   

Приймання, зберігання і видача матеріальних цінностей   

Переганяння рухомого складу   

Прибирання виробничих приміщень   

Прибирання території   

Обслуговування компресорного устаткування   

 
9. Режими роботи СТО та розрахунок річних фондів часу робітника, ро- 

бочого поста і обладнання 

 
Режим роботи СТО характеризується кількістю робочих днів в році, чи- 

слом змін роботи, тривалістю робочого дня і робочого тижня, тобто часом 

роботи виробничого персоналу і обладнання. 

Робота СТО характеризується переривчастим процесом виробництва і 

технологічний процес на них може бути пристосований до одно- або двох- 

змінної роботи. 

Для прийнятого режиму роботи СТО визначаємо річні фонди часу СТО 

в цілому, цеха, дільниці, робочого місця (поста), а також обладнання і робі- 

тника. 

При цьому фонди часу розділяємо на календарний, номінальний і дійс- 

ний фонди. 

Календарний річний фонд часу ( Фк ) дорівнює добутку кількості кален- 

дарних днів у році на кількість годин в добі. 
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Номінальний річний фонд часу ( Фн ) робітників, обладнання, цеху, ді- 

льниці, посту при шестиденному робочому тижні і однозмінній роботі дорі- 

внює: 

 
де Д р 

Фн  Д р  t зм  Дп   (t зм  tп ) , (9) 

- кількість робочих днів в році. Кількість робочих днів може 

варіюватися в залежності від такого чинника як п’ятиденний чи 

шестиденний робочий тиждень на СТО; 

tзм - тривалість робочої зміни tзм   8,0 годин; 

Дп  - кількість передсвяткових днів у році визначається на кожен рік в 

відповідності до чинного законодавства; 

tп - тривалість зміни в передсвяткові дні tп  7,0 годин. 

Визначаємо дійсний річний фонд часу робітників менше номінального 

річного фонду на час втрат, пов’язаних з відпустками, виконанням 

регулювальних й громадських обов’язків і визначається по формулі: 

Фд   Фн   (dв   dдв   dд   dн   dін )  tзм ; (10) 

де dв - кількість відпускних днів робітників, (додаток Ж) для зварників, 

мідників, акумуляторщиків, малярів та для інших робітників; 

dдв - кількість додаткових відпускних робочих днів згідно ст. 8 закону № 

504 dдв  7 днів; 

dд 

 
dн 

 
 

dін 

- кількість днів декретної відпустки, у середньому 1,6 % від числа 

робочих днів у році, dä  5 днів; 

- кількість днів невиходу на роботу в зв'язку з виконанням державних 

і суспільних обов’язків і складає 0,3 % від числа робочих днів у 

році; 

-  кількість інших невиходів на роботу і складає 0,5 % від числа 

робочих днів у році. 

Далі визначаємо фонд часу робочого місця (поста): 

Фрм  Фн  N р  с ; (11) 
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де N р - число робітників одночасно працюючих на одному робочому місці 

N р =1 і 2 робітника; 

с - число змін, с=1; 

Річні фонди часу устаткування номінальний - 

визначаються по формулах: 

 
Фон 

 

і дійсний - 

 
Фод 

 

 

де с - число змін, с=1; 

Фон   Фн   с ; (12) 

Фод  Фн  с  , (13) 

 - коефіцієнт, який характеризує використання устаткування за часом 

при с=1   0,97 . 

 
10. Розрахунок кількості виробничих робітників СТО 

 
До виробничих відносяться робочі пости, зони і дільниці, які безпосере- 

дньо виконують роботи по ТО і ТР автомобілів. 

Явочна і штатна кількість основних виробничих робітників визначаємо 

окремо для кожної спеціальності по трудомісткості робіт за формулами: 

Р    
Т

 ; (14) 
я 

н 

Р  
Т

 
 

, (15) 
ш 

д 

де Ря, Рш – відповідно явочна і штатна кількість робітників; 

Т – трудомісткість кожного виду робіт (див. табл. 4), люд-год.; 

Фн, Фд – відповідно номінальний і дійсний фонди часу робітника; 

Для інших спеціальностей розрахунки проводимо аналогічно, результа- 

ти заносимо в таблицю 6. 

Таблиця 6 - Розрахунок кількості постових робітників СТО 

 

Вид робіт 
Трудо-ть, 

люд-год. 

Кількість 
днів від- 

пустки 

Річний фонд часу, 
год. 

Кількість робітників 

Фн Фд Ря Рш Прийн. 

Діагностичні        

ТО в повному обсязі        

…        

Всього        

Ф 

Ф 
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Таблиця 7 - Розрахунок кількості дільничних робітників СТО 

 

Вид робіт 
Трудо-ть, 

люд-год. 

Кількість 

днів від- 

пустки 

Річний фонд часу, 

год. 
Кількість робітників 

Фн Фд Ря Рш Прийн. 

Електротехнічні, об- 

слуговування систе- 

ми живлення і акуму- 

ляторні 

       

…        

Всього        

 
Таблиця 8 - Розрахунок кількості допоміжних робітників СТО 

 

Вид робіт 
Трудо-ть, 

люд-год. 

Кількість 

днів від- 

пустки 

Річний фонд часу, 
год. 

Кількість робітників 

Фн Фд Ря Рш Прийн. 

Ремонт і обслугову- 

вання технологічного 

устаткування, оснас- 

тки, інструменту 

       

…        

Всього        

 
11. Розрахунок кількості робочих постів 

 
Розрахунком визначається число робочих постів, допоміжних постів і 

автомобіле-місць очікування і зберігання. 

Заздалегідь кількість робочих постів визначається по формулі: 

Х  
Т п   

, (16) 
 

Ф рм  Рп 

де Тп - річний обсяг постових робіт, люд-год; 

 - коефіцієнт, який враховує нерівномірність надходження автомобілів 

на СТО в різні пори року і дні тижня. Приймаємо =1,15 1; 

Фрм - річний фонд робочого місця (поста), год; 

Рп - середня кількість робітників на посту, Рп 1...2 чол. 1. 

Уточнена кількість робочих постів визначається після розподілу їх за 

призначенням, який виконується з урахуванням розподілу трудомісткості 

постових робіт (див. табл. 4). 

Розраховуємо кількість робочих постів по окремих ділянках і результа- 

ти зносимо в таблицю 9. 

р 
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Таблиця 9 - Розподіл постів за призначенням 

 

Призначення посту 

Розподіл трудомісткості 

постових робіт 
Кількість постів 

люд-год. % розрахована прийнята 

Загальна діагностика     

…     

Всього     

Розраховуємо кількість ремонтних дільниць і результати зносимо в таб- 

лицю 10. 

 
Таблиця 10 - Розподіл дільниць за призначенням 

 

Призначення дільниці 

Розподіл трудомісткості 
дільничних робіт 

Кількість дільниць 

люд-год. % розрахована прийнята 

Ремонт електрообладнання,   сис- 
теми живлення і акумуляторів 

    

…     

Всього     

 
12. Розрахунок постів прибирально-мийних робіт 

 
Дільниця ПМР призначена для прибирання салону кузова автомобіля, 

миття автомобіля, мийки ДВЗ автомобіля зверху і знизу, сушіння і поліру- 

вання кузова. 

На даній ділянці проводяться наступні види робіт: 

- прибирання салону автомобіля; 

- миття днища автомобіля; 

- миття ДВЗ; 

- зовнішня мийка кузова; 

- обтирально-сушильні роботи та полірування. 

На СТО передбачаються пости прибирально-мийних робіт, кількість 

яких визначаємо з умови кількості заїздів на СТО: 

Х пмр 
 

Nд    
, (17) 

Тс   n   Ау 

де  - коефіцієнт, нерівномірності прибуття автомобілів на пост ПМР. 

Приймаємо рівним 1,25 [1]; 

Тс - тривалість зміни поста ПМР (8 год); 

 - коефіцієнт використання робочого часу поста. Приймаємо =0,9; 
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Ау - продуктивність мийної установки. 

Nд - кількість автомобілів, які заїжджають на СТОА щодоби. 

У зв’язку з механізацією мийних робіт приймаємо явочну кількість ро- 

бітників Ря. Для прибирання салону автомобіля і полірування приймаємо 

допоміжного робітника. 

Остаточну кількість робітників на СТО приймаємо з розрахунків. 

13 Допоміжні пости 

Допоміжні пости включають пости прийому і видачі автомобілів, конт- 

роль після проведення ТО і ТР, сушку на ділянці ПМР, підготовку і сушку 

після фарбування. 

До допоміжних постів відносяться пости прийому і видачі автомобілів, 

контролю після ТО і ТР, пости сушки після миття і фарбування. Загальна кі- 

лькість допоміжних постів складає 0,25...0,5 на один робочий пост: 

Х доп  (0,25...0,5)  Х р , (18) 

Розподіляємо отримані пости за видами робіт: 

Пости прийому: 
 

пр 

доп 
 

Nд    
, (19) 

Т  А 
пр пр 

де  - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів =1,3 1; 

Тпр - тривалість роботи зони прийому автомобілів, Тпр=8 год.; 

Апр - пропускна спроможність поста прийому автомобілів [1]; 

Nд - добова кількість заїздів автомобілів на СТО. 

Кількість постів видачі автомобілів дорівнює кількості постів прийому. 

Розраховуємо для СТО кількість постів контролю і видачі автомобілів. 

Кількість постів сушки автомобілів після миття визначається залежно 

від пропускної здатності постів миття, зокрема від продуктивності мийної 

установки, а також тривалості сушки. 

Кількість постів сушки автомобілів після фарбування визначається за- 

лежно від пропускної спроможності малярних постів. 

Х 
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14. Рекомендації щодо організації робіт ТО і ремонту автомобілів на 

СТО 

 
Організацію виробничого процесу ТО і ТР на станціях технічного об- 

слуговування описати для технологічного процесу, який заданий в завданні 

на курсовий проект в вигляді схеми. Роботи які проводяться на постах, діль- 

ницях і відділення СТО описати коротко з зазначенням порядку виконання 

робіт. 

Скласти схему технологічного процесу. 

 
15. Реконструкція генерального плану СТО 

 
При проведенні реконструкції генерального плану СТО вирішуються 

питання, що стосуються використання забудови земельної ділянки, її розмі- 

рів, взаємного розташування будівель і споруд; розташування постів ТО і 

ТР; місць зберігання рухомого складу; раціонального технологічного проце- 

су ТО і ПР автомобілів; розмірів і конструктивних схем будівель; оптиміза- 

ції руху автомобілів по території підприємства тощо. 

При виконанні планувальних рішень треба дотримуватися технологіч- 

но-будівельних вимог, що забезпечують високу продуктивність і зниження 

капітальних вкладень. При виборі планувальних рішень враховують: приз- 

начення СТО, тип і кількість рухомого складу, обчислена виробнича про- 

грама і особливості організації виробничого процесу ТО і ТР, експлуатацій- 

ні і кліматичні умови, характеристика земельної ділянки і нормативні вимо- 

ги при проектуванні СТОА. 

Реконструйований генеральний план СТО – це план відведеної під забу- 

дову земельної ділянки на якій показано будівлі, основні і допоміжні проїз- 

ди, лінії руху рухомого складу по території підприємства, гідранти для га- 

сіння пожежі, основні ворота в’їзду і виїзду, а також огородження і озеле- 

нення території і площадки для стоянки автомобілів із проведеними зміна- 

ми. 

Генеральний план СТО розробляється у відповідності до вимог ДБН 

В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», 
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16. Об’ємно планувальні рішення будівель і споруд СТОА, що проекту- 

ється 

 
Об'ємно-планувальні рішення будівель і споруд повинні відповідати 

функціональному призначенню підприємства і розроблятися з урахуванням 

кліматичних умов, будівельних вимог технологічного процесу, охорони на- 

вколишнього середовища, а також з урахуванням вимог, пов'язаних з опа- 

ленням, енергопостачанням, вентиляцією тощо. Крім того, при розробці об'- 

ємно-планувальних рішень слід враховувати тип рухомого складу, режим 

роботи підприємства і результати технологічного розрахунку. 

При визначенні розмірів виробничого приміщення СТО слід враховува- 

ти площі виробничих зон і відділень. По сумарній площі виробничих зон і 

відділень підприємства, що проектується, і нормативним розмірам будівель 

(144×144, 144×72, 72×72, 120×60, 60×60, 108×54, 54×54, 96×48 48×48 тощо) 

визначають розміри виробничого приміщення СТО. При виборі розмірів 

виробничого приміщення необхідно ув'язувати їх з розмірами сітки колон, 

яка вибирається з урахуванням типу рухомого складу і кількість поверхів 

будівель. Для одноповерхових будівель рекомендується наступна сітка ко- 

лон: 6×6, 6×12, 12×12, 12×18, 12×24, 12×36, а для багатоповерхових - 6×6 і 

6×9 метрів. 

Висота основних виробничих приміщень при наявності рухомого під- 

йомно-транспортного обладнання приймається для вантажних автомобілів і 

автобусів не менш 5,5 м, а для легкових - 4,5 м. При відсутності підвісних 

пристроїв висоту приміщень приймають рівній висоті автомобіля в робочо- 

му його положенні плюс 0,5 м до виступаючих елементів перекриття, але не 

менше 3 м. Висоту приміщення для зберігання автомобілів приймають: для 

вантажних і автобусів - не менше 4 м, а для легкових - 3 м. 

У виробничих приміщеннях взагалі приймають розміри дверей: висота - 

2,4 м, ширина однопольних - 1,0 м, двопольних - 1,5 і 2.0 м. Двопольні двері 

передбачають в приміщеннях, в яких проводиться транспортування велико- 

габаритних вузлів і агрегатів або де встановлюється великогабаритне облад- 

нання (агрегатне, слюсарно-механічне, ковальсько-ресорне тощо). 

Кількість в'їзних (виїзних) воріт у виробничому приміщенні приймають 

в залежності від кількості автомобілів, що обслуговуються в даному примі- 

щенні: до 25 - одні, від 25 до 100 - двоє воріт, більше 100 - додатково одні 

ворота на кожні наступні 100 автомобілів. 
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Розміри воріт визначають із наступних умов: висота повинна бути бі- 

льше на 0,2 м габаритної висоти найбільшого автомобіля СТО, а ширина - 

на 0,7...1,2м габаритної ширини автомобіля. Частіше приймають наступні 

розміри воріт: 2,6×3; 3×3; 3,6×3,6; 4×3 тощо. 

Конструкція воріт в СТО різна: розпашні, підйомні, розсувні, складські. 

Зовнішні ворота повинні бути оснащені тепловими повітряними завісами. 

Зовнішні ворота передбачають в малярному і зварювальному відділеннях, а 

також в приміщеннях складів запасних частин і агрегатів. 

Освітлення виробничих приміщень в денний час в основному природне 

через вікна (бокове освітлення) і світловими ліхтарями (верхнє освітлення). 

Розміри вікон виробничих приміщень повинні бути кратними: висота - 600 

мм і ширина - 1000 мм. Відповідно цьому розміри вікон приймають по ви- 

соті 1,2; 2,4; 3,6 м, а по ширині - 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 м, що забезпечує рівні відс- 

тані між ними. Інколи застосовують стрічкове освітлення. 

Для забезпечення доступу до агрегатів, вузлів, систем і механізмів, роз- 

ташованим знизу рухомого складу, в процесі виконання робіт по ТО і ПР 

слід використовувати переважно підлогові пости, які обладнанні механізо- 

ваними пристроями (гідравлічні і електричні підйомники, пересувні стійки, 

опрокидувачі тощо).В окремих випадках у відповідності з вимогами техно- 

логічного процесу допускається використовувати оглядові канави. Розміри 

оглядових канав залежать від типу рухомого складу. Ширина канави 0,9...1,2 

м, довжина канави повинна бути на 1,0...1,5 м більше габаритної довжини 

автомобіля, глибина 1,2...1,4 м. 

При розробці об'ємно-планувальних рішень необхідно передбачити за- 

ходи по вентиляції, протипожежній безпеці виробничих приміщень і охоро- 

ни навколишнього середовища. 

Об'ємно-планувальні рішення будівельних приміщень повинні відпові- 

дати нормам будівельних вимог. Однією з таких вимог є індустріалізація 

виробництва, яка передбачає монтаж будівель зі збірних уніфікованих залі- 

зобетонних конструкцій. Це забезпечується конструктивною схемою буді- 

вель на основі використання уніфікованих сіток колон, які служать опорами 

будівель. 

Координаційні осі (сітки колон) показують на плані тонкими штрих- 

пунктирними лініями і позначають так: знизу до верху арабськими цифрами 

і зліва направо великими літерами українського алфавіту у колах діаметром 

6...12 мм. 
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Після нанесення сітки колон на плані показують колони, стіни, перего- 

родки, сходи, вікна, ворота, двері, підйомно-транспортне обладнання, пости 

і лінії ТО (діагностування, ремонту, очікування) та ін. Підкранові колії, мос- 

тові крани, крани-балки, невидимі канали, призначені для ліній енергопо- 

стачання, санітарно-технічні трубопроводи, перекриття зйомними плитами 

тощо накреслюють штриховими лініями. За необхідності вказують зону дії 

крана. До всіх цих зображень можуть бути подані пояснювальні написи. 

Основні розміри елементів будівель вибираються з довідників будівель- 

них конструкцій (додаток К, Л і М). Умовні позначення елементів будівель і 

технологічного обладнання наведені в додатку П. 

Після визначення площі виробничого приміщення і розмірів елементів 

будівельних конструкцій необхідно провести внутрішнє планування вироб- 

ничої зони (дільниці, поста) з розташуванням робочих постів і всього виро- 

бничого обладнання. Основний принцип розташування виробничого облад- 

нання - це забезпечення послідовності виконання робіт і дотримання вимог 

технологічних процесів ТО і ПР у зоні (на дільниці, посту). Такими вимога- 

ми є мінімальна кількість переміщень агрегату (вузла, механізму) на дільни- 

ці при виконанні ремонтних робіт, зручність застосування технологічного 

обладнання, забезпечення оптимальних і зручних умов праці виробничих 

робітників, забезпечення вимог охорони праці, забезпечення якості вико- 

нання робіт ТО і ТР та ін. 

Контури обладнання креслять у масштабі (можна з вказанням розмірів 

або без них). Найменування обладнання вказують в експлікації (на аркуші 2 

форматом А2), позиції якої відповідають номерам, проставленим на плані. 

Норми відстаней між ДТЗ, між ДТЗ і елементами будівельних констру- 

кцій та норми розміщення технологічного обладнання слід брати з даних, 

наведених у [1 (додатки 33 і 34), 5]. 

На плані виробничого приміщення вказується розташування робочих 

місць, кількість і призначення яких повинні відповідати розробленій органі- 

зації робочих місць і переліку робіт, які на них виконуються. Робочі місця 

рекомендується нумерувати у відповідності з відомістю технологічного об- 

ладнання. 

 
17. Організація робочих постів і місць 

 
Робочий пост організують на СТО для здійснення ТО і ремонту. 
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Робочий пост - це ділянка виробничої площі, яка призначена для розмі- 

щення автомобіля і має одне або кілька робочих місць для проведення ТО 

або ремонту. 

Робоче місце - це частина виробничої площі, закріпленої за даним робі- 

тником (бригадою). З усім необхідним обладнанням, інструментом, матеріа- 

лами та приладдям, які робочі застосовують для виконання виробничих за- 

вдань. При організації робочих місць враховуються наступні вимоги: 

1. На пости робочих місць повинні надходити ретельно вимиті деталі; 

2. Робоче місце повинно передбачати максимальну економію рухів ро- 

бітника; 

3. Робоче місце повинне бути оснащене механізацією і хорошим освіт- 

ленням, необхідною документацією і спеціальною тарою; 

4. На робочому місці має знаходиться те, що потрібно для виконання за- 

вдання; 

5. Пристрої та інструменти повинні знаходиться на відстані витягнутої 

руки, причому вони повинні розташовуватися так, щоб брати їх в суворій 

послідовності; 

6. Все береться лівою рукою з лівого боку; 

7. Ріжучий інструмент повинен знаходиться на дерев'яній підставці, щоб 

уберегти їх від затуплення; 

8. Креслення повинні знаходитися на видному місці; 

9. Робочий, протягом робочого часу, не повинен перейматися і відлуча- 

тися; 

10. Робітник має користуватися тільки тим інструментом, який потрібно 

за належністю, охороняти інструмент від пошкоджень і бруду; 

11. Після закінчення робочого часу, працівник зобов'язаний привести в 

порядок робочі місце. 

Характеристика робочих постів наведена в таблиці 11. 
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Таблиця 11 - Характеристика робочих постів 

Робочі пости Коротка характеристика робочих постів 

Напідлогові, не обладнані 

оглядовими канавами або 

естакадами і підйомника- 
ми. 

Застосовують для виконання робіт, які не потребують ви- 

вішування автомобіля (підготовчі у малярному - відді- 

ленні, електротехнічні, карбюраторні, кузовні, шиномон- 
тажні тощо). 

На оглядових канавах, не 

оснащених підйомниками. 

Незручні для робіт знизу автомобіля. Забезпечують дос- 

туп до автомобіля у двох рівнях (зверху і знизу). Викори- 

стовуються для проведення робіт, які не потребують ви- 
вішування автомобіля в цілому або однієї з його осей. 

На оглядових канавах 

оснащених підйомниками 
Забезпечують повний доступ знизу і зверху до автомобіля 

і дають змогу здійснювати усі види постових робіт одно- 

часно у двох рівнях. Застосовують для виконання робіт, 

які потребують вивішування автомобіля або однієї з його 
осей. 

Обладнані стаціонарними 

підйомниками 

Призначені для виконання певних видів робіт по ТО і ТР 

на одному рівні. Для розширення технологічних можли- 

востей ці пости іноді оснащують підйомниками балкон- 

ного типу з площадками для робітників. 

Оснащені спеціалізова- 

ним стендовим обладнан- 

ням 

Використовують для перевірки і регулювання фар, кутів 

установки керованих коліс, гальмової системи, балансу- 

вання коліс, установки геометричних параметрів кузовів 
легкових автомобілів, монтажу-демонтажу шин. 

 
В загальному планувальному рішенні можливі різні варіанти розташу- 

вання постів ТО і ТР, а також приміщень виробничих дільниць (рис. 1). Роз- 

ташування виробничих дільниць і складів визначається їх технологічним 

процесом до основних зон ТО і ТР. 

Взаємне розташування виробничих приміщень у плані виробничого ко- 

рпусу залежить від призначення, виробничих зв'язків, технологічної однорі- 

дності виконуваних у них робіт і спільності технічних, будівельних, еконо- 

мічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог. 
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Рис. 1 – Варіанти розташування постів і виробничих приміщень (останні за- 

штриховані) 

 
1. Зони ТО-1 і ТО-2 з організацією роботи на потоці розміщують у 

крайніх частинах будівлі, уздовж або впоперек її осі. Якщо в цих зонах пе- 

редбачено обслуговування на окремо розташованих постах одиничним ме- 

тодом, то кращим варіантом є розміщення зон у середній частині будівлі, 

поблизу допоміжних відділень. 

2. Розташування зони ЩО залежить від кліматичних умов місцевості, в 

якій створюється АТП. У південних і центральних районах її створюють в 

окремому павільйоні. Це сприяє зниженню вологості повітря в основному 

виробничому корпусі. 

3. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж 

одного з її боків, поблизу відділень, які забезпечують ритмічність роботи 

постів поточного ремонту. 

4. Відділення ремонту й обслуговування агрегатів (механізмів) звичайно 

розміщують по периметру виробничого корпусу, навколо зон ТО-2 і поточ- 
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ного ремонту з окремо розташованими постами універсального або спеціа- 

лізованого типу. 

5. Гарячі відділення (ковальське, зварювальне, мідницьке, шиноремонт- 

не) влаштовують в одному блоці (суміжно) і відокремлюють вогнестійкими 

перегородками від решти приміщень. 

6. Групу кузовних відділень (столярне, оббивальне, бляхарське, маляр- 

не) з технологічних міркувань розташовують поряд. 

7. Механічне, агрегатне, моторне й заготівельне відділення розташову- 

ють поблизу зони поточного ремонту і складу агрегатів та запасних частин. 

Тут же, неподалік від цих відділень, міститься інструментальна комора. 

8. Вибираючи місце для постів зон ТО-2 і поточного ремонту відносно 

вікон, перевагу віддають першим, оскільки на них виконується більше таких 

операцій, при яких потрібне природне освітлення. 

9. Виробничі відділення, що мають технологічний зв’язок із зоною ТО-2 

(карбюраторне, акумуляторне, електротехнічне та ін.), розміщують біля цієї 

зони. 

10. Якщо в зоні ТО-2 застосовується потокова лінія з поперечним роз- 

ташуванням постів, то паралельно цій лінії (проти кожного поста) розміщу- 

ють пости поточного ремонту. У разі виявлення в процесі профілактики ве- 

ликих несправностей при такому плануванні легко перемістити автомобіль 

із лінії обслуговування в зону поточного ремонту. 

11. При агрегатно-дільничній формі організації виробництва з метою 

полегшення управління виробничими дільницями відділення і пости цієї ді- 

льниці розміщують нерозрізнено. 

12. Маслогосподарство з метою скорочення довжини трубопроводів ро- 

зташовують поблизу постів мащення. Якщо ТО-1 виконується на потоці, то 

маслогосподарство розміщують біля останнього поста лінії. 

13. Компресорну станцію розташовують поблизу тих відділень і зон, у 

яких стиснуте повітря використовується у найбільших кількостях. 

14. Виконуючи планування, не слід приймати таких рішень, при яких 

потрапити в те чи інше відділення можна тільки через інше. Це порушує 

зручність роботи і відвертає виконавців. Треба також передбачити можли- 

вість транспортування агрегатів з одного приміщення в інше. 

15. Усі робочі пости розташовують усередині закритих опалюваних бу- 

дівель (за винятком постів щоденного обслуговування в районах із теплою 

зимою). 
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16. Перед робочими постами залишають простір, достатній для манев- 

рування автомобілів, підвезення спорядження та устаткування, дрібних до- 

поміжних робіт і т. ін. 

 
18. Розрахунок і підбір технологічного обладнання 

 
Обладнання дільниці (відділення) повинно забезпечувати виконання за- 

даного технологічного процесу. 

Число одиниць основного обладнання (в тому числі і верстатного) ви- 

значають за формулою: 

Т nоб    
Ф  , (20) 

о.д. з 

де То – трудомісткість робіт, що виконуються даним видом обладнання, 

люд-год.; 

Фо.д. – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год.; 

з – коефіцієнт завантаження обладнання, з=0,85…0,95. 

Обладнання, яке вибране і розраховане заносимо в таблицю 12. 

Таблиця 12 - Обладнання дільниці (відділення) 

Найменування облад- 
нання 

Марка Кількість Габаритні ро- 
зміри, мм 

Загальна 
площа, м2 

Встановлена по- 
тужність, кВт 

      

      

 
19 Розрахунок площі дільниці 

 
Для розрахунку площ виробничих приміщень може бути використаний 

один із методів: 

- аналітичний (приблизний) – за питомою площею, що припадає на 

один автомобіль, одиницю обладнання або одного робітника; 

- графічний (більш точний) – за планувальною схемою, на якій у прий- 

нятому масштабі кресляться пости (потокові лінії) і вибране технологічне 

обладнання з урахуванням категорії ДТЗ та з дотриманням усіх норматив- 

них відстаней між автомобілями, обладнанням і елементами будівель 3); 

- графоаналітичний (комбінований метод) – шляхом графічного плану- 

вання і аналітичних обчислень. 
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У кінцевому результаті площа приміщень виробничих зон і дільниць 

уточнюється графічним методом при виконанні планування. Розрахункова 

площа виробничого приміщення може бути дещо змінена при виконанні 

планування: до 20 % - для приміщень з площею до 100 м2; до 10 % - для 

приміщень з площею понад 100 м2. 

Площі зон ТО, ПР і діагностування при одиничному методі обслуго- 

вування. Орієнтовна площа зон ТО, ПР і діагностування ДТЗ визначається 
за формулою: 

Fз    Fа   X п    Fоб  Кщп, (21) 

де Fa – площа одного автомобіля, найбільшого за габаритами, м2; 

Xп – розрахункове число постів у відповідній зоні; 

Fоб – сумарна площа виробничого обладнання, розташованого поза 

площею, зайнятою автомобілями, м2; 

Кщп – коефіцієнт щільності розташування постів (приймається рівним 

4…6. Менші значення Кщп вибираються для великогабаритних 

ДТЗ і при числі постів не більше 10). 

За наявності настільного, переносного обладнання і приладів, а також 

настінного підвісного обладнання в сумарну площу повинні входити площі 

столів, верстаків і стелажів, на яких встановлюється це обладнання і прила- 

ди, а не площі самого обладнання. Якщо обладнання займає меншу площу в 

плані, ніж площа автомобіля, що встановлюється над ним, то в сумарну 

площу воно не включається. Прикладом можуть слугувати підіймачі з габа- 

ритними розмірами підіймальної платформи меншими, ніж габаритні розмі- 

ри автомобіля, обладнання, яке розташовується в оглядових канавах та ін. 

Після визначення площі приміщення аналітичним методом вона уточ- 

нюється графічним методом при виконанні планування відповідної зони. 

При цьому враховуються розміри ДТЗ, які будуть встановлюватись на пос- 

ти. Якщо в приміщенні передбачені проїзди для ДТЗ, то їх ширина вибира- 

ється згідно [3] і площа приміщення коригується з урахуванням площі внут- 

рішніх проїздів. 

Площі виробничих дільниць ТР визначаються сумарною площею виро- 

бничого обладнання і щільністю його розташування: 

Fд    Fоб   Кщ , (22) 

де Кщ - коефіцієнт щільності розташування обладнання. 
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Значення Кщ залежить від призначення виробничого приміщення, хара- 

ктеризує щільність розташування обладнання в приміщенні і визначається 

згідно з [3] або додатка И. 

При заїзді автомобіля на дільницю (зварювальна, малярна, кузовна ді- 

льниці) площа, яку займає автомобіль, додається до площі обладнання: 

Fд    Fоб   Fа   X а м  Кщ , (23) 

де Fa – площа одного автомобіля, м2; 

Ха-м - кількість автомобіле-місць на відповідній дільниці. 

Площу виробничої дільниці можна визначити орієнтовно за питомою 

площею, яка припадає на одного робітника: 

Fд    f1    f2   Pя   1 , (24) 

де f1, f2 – відповідно питома площа, яка припадає на першого і кожного на- 

ступного робітника (додаток И), м2; 

Ря - число явочних робітників на дільниці, чол. 

Цей спосіб визначення площі може бути використаний як порівняльний. 

Якщо площа дільниці, визначена за формулами (22) або (23), значно відріз- 

няється від площі, визначеної за формулою (24), то це свідчить про непра- 

вильно підібрану кількість чи моделі технологічного обладнання й оснастки. 

У такому випадку необхідно переглянути відомість технологічного облад- 

нання. 

Площі допоміжних приміщень містять у собі площі адміністративних, 

громадських і побутових приміщень. Для визначення площ адміністратив- 

них і громадських приміщень необхідно знати кількість працівників на ці- 

лому підприємстві, тому в межах курсового проекту можливий тільки роз- 

рахунок площ побутових приміщень для зон і дільниць ТО і ТР. 

До побутових приміщень відносять: гардеробні, душові, умивальники, 

туалети, курильні приміщення. 

Гардеробні можуть бути із закритим або відкритим способом зберігання 

одягу. При закритому зберіганні всіх видів одягу кількість індивідуальних 

шаф приймається рівною числу робітників усіх змін, при відкритому збері- 

ганні одягу на вішалках - числу робітників у двох найбільш чисельних су- 

міжних змінах. Розміри індивідуальної закритої одинарної шафки для збері- 

гання домашнього або робочого одягу такі: глибина -0,50 м; ширина - 0,33 

м; площа підлоги гардеробної на одну шафку -0,25 м2. При зберіганні одягу 
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на відкритих вішалках на кожне місце передбачається близько 0,1 м2 площі 

підлоги гардеробної. 

Кількість душових сіток і кранів в умивальниках визначається за чис- 

лом робітників найбільш чисельної зміни з розрахунку від 3 до 5 чол. на 

один душ і від 7 до 20 чол. на один кран. Площу підлоги на один душ (кабі- 

ну) з роздягальнею приймають рівною 2 м2, розміри відкритої душової кабі- 

ни - 0,90,9 м, площу на один умивальник - 0,8 м2 при односторонньому їх 

розташуванні. 

У туалетах кількість кабін при роботі найбільш чисельної зміни прий- 

мають з розрахунку: одна кабіна на 15 жінок і одна кабіна на 30 чоловіків. 

Розміри кабін - 1,20,9 м. Площа підлоги туалету визначається з розрахунку 

6 м2 на одну кабіну. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до 

туалету має бути не більше 75 м. 

Площа курильних приміщень визначається за найбільш чисельною змі- 

ною з розрахунку: 0,03 м2 - для чоловіків і 0,01 м2 - для жінок, але не менше 

9 м2. Відстань від робочих місць до курильних приміщень не повинна пере- 

вищувати 75 м. 

Окрім допоміжних приміщень, необхідно враховувати також площі під- 

собних приміщень (котельна зі складом палива, трансформаторна, насосна 

станція, вентиляційні камери та ін.), які розраховують у кожному окремому 

випадку за відповідними нормативами залежно від прийнятої системи і об- 

ладнання опалення, вентиляції і водопостачання. 

 
20. Основні несправності вузла або системи автомобіля 

 
В завданні для виконання курсового проекту зазначено вузол або систе- 

ма автомобіля яку потрібно описати. 

Коротко описується несправність вузла або системи та способи їх усу- 

нення. 

 
21. Складання технологічних карт на ремонт чи діагностування вузла 

або системи автомобіля 

 
З метою раціональної організації праці робітників і контролю якості ро- 

біт по ТО і ремонту автомобілів (рухомого складу), їх агрегатів, вузлів, сис- 
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тем і механізмів розробляються і складаються технологічні карти ТО і ТР 

(постові і оперативні). 

При виконанні робіт по ТО-1 або ТО-2 автомобілів слід складати посто- 

ві технологічні карти у відповідності з переліком операцій, які викладені в 

«Положенні про ТО і ремонт дорожніх автотранспортних засобів автомобі- 

льного транспорту». 

При розробці технологічних карт необхідно передбачати наступне: зру- 

чність установки, зняття і переміщення автомобіля або його агрегатів в про- 

цесі виконання операцій; використовувати високопродуктивне підйомно- 

транспортне і технологічне обладнання, пристрої і інструменти; застосову- 

вати перспективні засоби і способи контролю якості робіт. 

В технологічних картах вказують: перелік операцій в технологічній по- 

слідовності; технологічне обладнання і інструмент, які застосовуються; тех- 

нічні умови і вказівки на виконання операцій; спеціальність виконавця; роз- 

ряд роботи і трудомісткість для виконання даної операції. 

В умовах СТО ремонт виконується в об’ємі обслуговування і поточного 

ремонту. Він включає в себе три етапи: зняття несправних приладів і дета- 

лей з автомобілів на робочих постах; перевірку, відновлення і регулювання 

приладів на ремонтних відділеннях; встановлення на автомобіль відремон- 

тованих приладів. 

Приклад заповнення технологічної карти наведено в таблиці 13. 

Таблиця 13 – Технологічна карта на … 

№ п/п Зміст операції яка виконується Обладнання та інструмент 

005 Перевірка тиску в паливній рампі 
На різьбовий штуцер приладу надіваємо шланг 

і затягуємо його хомутом 

 
… 

 

 

 
Набір ключів, викрутка і 

манометр 

010 …  

 
22. Методи ТО і ТР автомобілів 

 
В нашій країні прийнято планово-попереджувальну систему технічного 

обслуговування (ТО) і ремонту автомобілів, яка регламентована «Положен- 
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ням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного 

транспорту», і являє собою сукупність засобів, нормативно-технічної доку- 

ментації і виконавців, необхідних для забезпечення працездатного стану ру- 

хомого складу. Даною системою передбачається забезпечення працездатно- 

го стану рухомого складу автомобільного транспорту шляхом проведення 

планово-попереджувальних робіт з його ТО і ремонту. Планово- 

попереджувальний характер системи ТО і ремонту визначається плановим і 

примусовим (через встановлені пробіги або проміжки часу роботи рухомого 

складу) виконанням контрольно-діагностичних операцій з наступним вико- 

нанням в разі потреби необхідних ремонтних робіт. 

«Положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу 

автомобільного транспорту» регламентуються види і режими ТО і ремонту з 

урахуванням умов експлуатації автомобілів. Під режимом ТО розуміють йо- 

го періодичність, перелік виконуваних при цьому робіт і їх трудомісткість. 

ТО автомобілів, відповідно до чинної системи, поділяється на такі види: 

щоденне технічне обслуговування (ЩО); перше технічне обслуговування 

(ТО-1); друге технічне обслуговування (ТО-2); сезонне (СО); а також обслу- 

говування по талонах сервісної книжки автомобіля. 

Описати дані види технічного обслуговування і ремонту. 

23. Принципи і показники раціональної організації роботи СТОА 

Описати раціональні принципи і показники організації виробництва 

СТО і запропонувати удосконалену систему роботи. 

 
24. Охорона праці при проведені технологічного процесу 

 
Описати в відповідності до технологічного процесу безпечні умови пра- 

ці для попередження нещасних випадків при виконанні діагностування, об- 

слуговування або ремонту ДТЗ. 
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Додаток А 

Нормативні питомі трудомісткості ТО і ТР 
 

Клас автомобілів Трудомісткість, ТО Трудомісткість, ТР 

А 0,4 1,4 

В 0,45 1,7 

С 0,5 1,9 

D 0,55 2,0 

E 0,6 2,2 

F 0,65 2,4 

J 0,85 2,9 

L 0,70 2,6 

M 0,80 2,8 

S 0,75 2,7 

К1 0,85 3,0 

К2 0,9 3,15 

К3 0,95 3,3 
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Додаток Б 

Коефіцієнт корегування періодичності ТО , пробігу до КР, трудомісткості 

ТО і ТР (згідно з ОНТП-01-91) 
 

Умови корегування 

нормативів 

Значення коефіцієнтів, якими корегується: 

ресурс і про- 

біг до КР 

періоди- 

чність ТО 

простої в 

ТО і ТР 

трудомісткість 

ЩО ТО-1, ТО-2 ТР 

1 2 3 4 5 6 7 
Коефіцієнт К1 

Категорія умов 

експлуатації 

 

І 1,0 1,0 - - - 1,0 

ІІ 0,9 0,9 - - - 1,1 

ІІІ 0,8 0,8 - - - 1,2 

IV 0,7 0,7 - - - 1,4 

V 0,6 0,6 - - - 1,5 
Коефіцієнт К3 

Кліматичні райони:  

помірний 1,0 1,0 - - - 1,0 

помірно теплий 1,1 1,0 - - - 0,9 

теплий вологий 0,9 0,9 - - - 1,1 
Коефіцієнт К5 

Умови зберігання 
ДТЗ: 

 

відкрите - - - - - 1,0 

закрите - - - - - 0,9 

 
Додаток В 

Нормативи трудомісткості ТО і ТР автомобілів на СТО 
 

 

Тип ру- 

хомого 

складу 

Нормативи трудомісткості, люд-год. 

Питома трудоміс- 

ткість ТО і ТР на 

1000 км пробігу 

Разова на 1 заїзд 

ТО і 

ТР 

миття і при- 

бирання 

прий- 

мання і 
видачі 

передпро- 

дажної під- 
готовки 

антикорозійного 

покриття авто- 
мобілів 

Міські СТО 

Автомо- 

білі лег- 
кові 

 

малого 

класу 
2,0 - 0,15 0,15 3,5 3,0 

середньо- 
го класу 

2,3 - 0,2 0,2 3,5 3,0 

бізнес 
клас 

2,7 - 0,25 0,25 3,5 3,0 
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Дорожні СТО 

Автомо- 

білі лег- 

кові всіх 

класів 

 
- 

 
2,0 

 
0,2 

 
0,2 

 
- 

 
- 

Примітки. 

1. Трудомісткості прибирально-мийних робіт і робіт з антикорозійного покриття автомо- 

білів у показники питомої трудомісткості ТО і ТР на 1000 км пробігу автомобілів (графа 2) не 

включаються. 

2. Нормативи прибирально-мийних робіт, наведені в додатку, передбачають миття авто- 

мобілів із використанням механізованих мийних установок. У випадку ручного способу мит- 

тя трудомісткість миття і прибирання потрібно брати близько 0,5 люд-год. 

 

Додаток Г 

Частота заїздів на СТО 
 

Найменування показників 
Один, 
виміру 

Значення 
показника 

Міські СТО 

Кількість заїздів автомобілів на ТО і ТР протягом року, що при- 
падають на 1 комплексно обслуговуваний автомобіль 

заїздів на 
рік 

2 

Кількість заїздів автомобілів на прибирально-мийні роботи протя- 

гом року, що припадають на 1 комплексно обслуговуваний авто- 

мобіль 

заїздів на 

рік 

 

5 

Кількість заїздів автомобілів протягом року на виконання робіт з 
антикорозійного захисту кузовів 

заїздів на 
рік 

1 

Дорожні СТО 

Кількість заїздів легкових автомобілів за добу у відсотках від ін- 
тенсивності руху по дорозі в найбільш напруженому місяці року 

% 4,0/5,5 

 

Примітки: 

1. У чисельнику наведена кількість заїздів на ТО і ТР, у знаменнику - на пости миття ав- 

томобілів. 

2. Інтенсивність руху автомобілів по дорогах слід приймати: 
- для доріг І категорії - понад 7000 авт./добу; 

- для доріг II категорії - 3000..7000 авт./добу. 

- для доріг III категорії - 1000...3000 авт./добу; 
- для доріг IV категорії - 200...1000 авт./добу; 

- для доріг V категорії - менше 200 авт./добу. 
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Додаток Д 

Розподіл трудомісткості ТО і ТР на СТО за видами робіт 
 

 

Види робіт 

Відсоткове співвідношення при кількості робочих постів 

до 5 вкл. 
від 6 до 10 

вкл. 
від 11 до 
20 вкл. 

від 21 до 
30 вкл. 

понад 30 

Контрольно-діагностичні 

роботи (двигун, гальма, 

електроустаткування, ана- 
ліз вихлопних газів) 

 
6 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

Технічне обслуговування в 
повному обсязі 

35 25 15 11 6 

Мастильні роботи 5 4 3 2 2 

Регулювання кутів керова- 
них коліс 

10 5 4 4 3 

Ремонт і регулювання 
гальм 

10 5 3 3 2 

Електротехнічні роботи 5 5 4 4 3 

Роботи по системі живлен- 
ня 

5 5 4 4 3 

Акумуляторні роботи 1 2 2 2 2 

Шиномонтажні роботи 7 5 2 1 1 

Ремонт вузлів, систем і аг- 
регатів 

16 10 8 8 8 

Кузовні й арматурні робо- 

ти (жерстяницькі, мідниць- 
кі, зварювальні) 

 

- 

 

10 

 

25 

 

28 

 

35 

Фарбувальні й антикоро- 
зійні роботи 

- 10 16 20 25 

Оббивні роботи - 1 3 3 2 

Слюсарно-механічні робо- 
ти 

- 8 7 6 5 

Разом 100 100 100 100 100 

Примітки: 

1. Трудомісткість робіт для дорожніх СТО визначається як для СТО з кількістю постів 

«до 5» (графа 2). 
2. Залежно від спеціалізації СТО за наявності відповідного техніко-економічного обґрун- 

тування або відповідно до завдання на проектування допускається коригування відсоткового 

розподілу річних обсягів за видами робіт ТО і ТР легкових автомобілів, що належать грома- 

дянам. 
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Додаток Е 

Розподіл трудомісткості ТО і ТР на СТО за місцем виконання робіт 
 

 

Найменування видів робіт ТО і ТР 

Відсоткове співвідно- 
шення за видами робіт 

постові дільничні 

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроус- 
таткування, аналіз вихлопних газів) 

100 - 

Технічне обслуговування в повному обсязі 100 - 

Мастильні роботи 100 - 

Регулювання кутів керованих коліс 100 - 

Ремонт і регулювання гальм 100 - 

Електротехнічні роботи 80 20 

Роботи по системі живлення 70 30 

Акумуляторні роботи 10 90 

Шиномонтажні роботи 30 70 

Ремонт вузлів, систем і агрегатів 50 50 

Кузовні й арматурні роботи (жерстяницькі, мідницькі, зва- 
рювальні) 

75 25 

Фарбувальні й антикорозійні роботи 100 - 

Оббивні роботи 50 50 

Слюсарно-механічні роботи - 100 

Прибирально-мийні роботи 100 - 

Антикорозійне покриття автомобілів 100 - 

 

Додаток Ж 

Річні фонди часу виробничих робітників 
 

Професія робітників 
Кількість днів основної 

відпустки в році 
Мийники і прибиральники рухомого складу 15 

Слюсарі з ТО і поточного ремонту агрегатів, вузлів, устаткування, 

мотористи, електрики, шиномонтажники слюсарі-верстатники, сто- 
ляри, оббивальники, арматурники, жерстяники 

 

18 

Слюсарі з ремонту приладів системи живлення, акумуляторники, 
ковалі, мідники, зварювальники, вулканізаторники 

24 

Малярі 24 
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Додаток З 

Розподіл чисельності допоміжного персоналу за видами робіт 
 

Види робіт 
Відсоткове співвідношення за 

видами робіт для СТО 

Ремонт і   обслуговування   технологічного   устаткування, 
оснастки, інструменту 

25 

Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і 
комунікацій 

20 

Транспортні роботи 8 

Приймання, зберігання і видача матеріальних цінностей 12 

Перегін рухомого складу 10 

Прибирання виробничих приміщень 7 

Прибирання території 8 

Обслуговування компресорного устаткування 10 

 
Додаток И 

Коефіцієнт щільності розташування обладнання (Кщ) і питомі площі примі- 

щень на одного робітника 

 
Назва дільниці 

 
Кщ 

Питома 

площа на 

одного ро- 

бітника, м2 

 
Назва дільниці 

 
Кщ 

Питома 

площа на 

одного ро- 

бітника, м2 
Контрольно-діагностична 3,5-4 21/15 Шиномонтажна 4-4,5 18/15 

ТО в повному обсязі 3,5-4 22/16 Фарбувальна 4,5-5 28/18 

Агрегатна 4-4,5 22/14 Кузовні й арматурні 4,5-5 28/16 

Слюсарно-механічна 3,5-4 18/12 Прибирально-мийна 4 26/20 

Ремонт приладів системи 
живлення 

3,5-4 14/8 
Регулювання кутів керо- 
ваних коліс і гальм 

4-4,5 22/12 

Електротехнічна 3,5-4 15/9 Оббивна 3,5-4 18/5 

Акумуляторна 3,5-4 24/18 Антикорозійна 3,5-4 20/8 

Примітки: 

1. У чисельнику вказана питома площа, яка припадає на першого робітника, у знаменнику 

- на кожного наступного. 

2. При поєднанні в одному приміщенні двох або декількох дільниць питома площа прий- 

мається за більшим значенням. 
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Додаток К 

Колони одноповерхових і багатоповерхових будівель 
 

Види будівель і колон Значення, м 

Для будівель: 

квадратна (400400) 

прямокутна (500600) 

Висота поверху 

3,6, 4,2, 4,8, 5,4, 6,0, 7,2 

4,8, 6,0, 7,2, 8,4, 9,6 

Одноповерхові будівлі каркасного типу Сітка колон 126, 186, 1812 

Багатоповерхові будівлі із залізобетонних констр 66, 69, 612, 912 

Додаток Л 

Стіни і перегородки 
 

Види стін 
Товщина стіни 

по кількості цегли см 

Несучі стіни:   

І кліматичний пояс (північна смуга) 2,5 64 

ІІ кліматичний пояс (середня смуга) 1,5 або 2,0 38 і 51 

ІІІ кліматичний пояс (південна смуга) 1,5 38 

Розділові перегородки:   

із цегли - 10-12,5 

із блоків або залізобетонних панелей - 7-8 

Додаток М 

Ворота, двері і вікна 
Конструктивні елементи Ширина, м Висота, м 

 
 

Прорізи воріт (ширина на висоту відповідно) 

3,0 

3,6 

4,0 

4,0 
4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,6 
4,2 

Двері (ширина на висоту відповідно) 

одностулкові 
двостулкові 

 

1,0 
1,5 і 2,0 

 

2,4 
2,4 

Віконні прорізи (повинні бути кратними за ви- 

сотою 600 мм за шириною 1000 мм) 

2,0 
3,0 
4,0 

1,2 
2,4 
3,6 

Додаток Н 

Оглядові канави 
Конструктивні елементи Ширина, м Висота, м 

Робоча зона канави для легкового автомобіля 1,3-1,5 
в залежності від 
ширини колії АТ 

Траншеї у тупикових оглядових канавах: 
- без розміщення в ній обладнання 
- з розміщенням обладнання 

 

- 
- 

 

1,2 
2-2,2 

Сходинки - не менше 0,7 м. 
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Примітки. 

1. Довжина робочої зони канави повинна бути не менше габаритної довжини АТЗ, що об- 

слуговується. 

2. Для входу в оглядову канаву слід передбачити сходинки у такій кількості: 

- для тупикових об'єднаних траншей - не менше двох на 4 канави; 

- для проїзних оглядових канав поточних ліній - не менше двох на кожні 2 поточні лінії, 

шо розміщені з протилежних боків (відстань до найближчого виходу не більше 25 м); 

- для одиночних тупикових і проїзних канав - по одних сходинках на кожну канаву. 
3. На виїзній частині оглядової канави слід передбачити роз'єднувачі, на тупикових кана- 

вах - пристрій упорів коліс АТЗ. 

Додаток О 

Висота виробничих приміщень ТО і ТР АТЗ 
 

 

Типи приміщень і види АТЗ 

Висота приміщення, м. 

пост з підйомни- 

ком 

пост напільний і 

на канаві 

Легкові автомобілі 3,6 3,0 

Примітки. 

1. Висота приміщень визначається від підлоги до низу виступаючих будівельних конс- 

трукцій і до низу підвісного обладнання і комунікацій. 

2. Висота приміщення вказана для кожного типу АТЗ із урахуванням підйомно- 

транспортного обладнання номінальної вантажопідйомності, яке потрібне для переміщення 

найбільш важкого агрегату, вузла. 

3. При обладнанні робочих постів локальними підйомно-транспортними засобами, а та- 

кож при застосуванні пересувного напольного підйомно-транспортного обладнання висота 

приміщення повинна враховувати габаритні розміри і висоту підйому обладнання, яке засто- 

совується. 

4. Висоту приміщень постів ЩО слід приймати з урахуванням габаритних розмірів мий- 

ного й іншого обладнання комплексу ЩО. 

Додаток П 

Умовні позначення 
 

 Стіна 
 

Колона 

 
Проріз віконний з одинар- 

ним заскленням 
 Проріз віконний з подвій- 

ним заскленням 

 Двері одностулкові  Двері (ворота) двостулкові 

 Ворота підйомні  Ворота відкатні 

 
Перегородка зі склоблоків 

 Перегородка щитова скла- 
дальна 

 

 Огорожа майданчиків  Колія підкранова 

 Кран мостовий 
 

Кран підвісний однобалко- 

вий 
 

 
Гідропідйомник двох плу- 
нжерний 

 

 
Гідропідйомник одноплун- 
жерний 

 Підйомник двостояковий 
 

Підйомник чотиристояко- 
вий 
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Пересувний електромеха- 
нічний підйомник 

 

 Підлоговий гайковерт 

 
Автомобіль і автомобілемі- 
сце  

Майданчик для складання 
деталей і апретів 

 
Робоче місце 

 
Вода 

 
Підведення гарячої води 

 
Підведення холодної води 

 
Стічна вода 

 
Відведення холодної води 

 
Повітря (вентиляція) 

 
Стиснене повітря 

 
Підведення пари 

 
Відведення конденсату 

 

Місцевий вентиляційний 
відсмоктувач  

Підведення ацетилену (кис- 
ню) 

 
Споживач електроенергії  

Електрична розетка 
1 – однофазна; 3 - трифазна 

 
 

Додаток Р 

Типовий перелік технологічного обладнання СТО 
Найменування 

обладнання 
Модель або 

тип 
Коротка технічна характеристика 

Габаритні 
розміри, мм 

1 2 3 4 

Обладнання для прибирально-мийних робіт 

Установка для 
миття легкових 
автомобілів 

 

ScanWash 
Стаціонарна, портальна, струменева. Продуктив- 
ність 10 авт./год. Потужність установки 14,5 кВт. 

90004500 

Установка для 
сушіння легкових 

автомобілів 

PECO Windshear 

II 230 

Стаціонарна, портальна, двовентиляторна, повітря- 

на. Продуктивність установки 30-40 авт./год. Про- 
дуктивність вентиляторів 60 л/год. Потужність ус- 
тановки 6 кВт. 

 
11204730 

Мийка високого 
тиску 

Karcher HDS 
801-4E-24KW 

Пересувна, шлангова, з підігрівом води. Тиск води 
1500 мПа. Потужність 750 л/год. Температура на- 
гріву води 90 °С. Потужність установки 24 кВт 

600450 

Промисловий пи- 
лосос 

Lavor Wash 
GNX-32 

Пересувний. Продуктивність 180 м3/год. Потуж- 
ність 1,2 кВт, об’єм бака 30 л. 

350350 

Установка для 
миття деталей, ву- 

злів і агрегатів 

Aвтoспец- 
оборудование 

196M 

Стаціонарна, обертової дії, струменева. Вага дета- 
лей, які завантажуються, 250 кг. Робоча температу- 

ра суміші для миття 80 С. Потужність установки 
36 кВт. 

 
19002280 

Установка для зо- 
внішнього миття 
двигунів 

Aвтoспец- 
оборудование 

M-203 

Стаціонарна, струменева. Температура розчину для 

миття 90 С. Потужність установки 10 кВт. 1400600 

Установка для 

очищення води 

Aвтoспец- 
оборудование 

ФФУ-2 

Стаціонарна, замкнутого типу, флотаційно- 
фільтрувальна очистка. Продуктивність установки 
2,5 м3/год. Потужність установки 5,5 кВт. 

10001600 
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Продовження додатка Р 
 

1 2 3 4 

Установка для ре- 
циркуляції води 

WRP1000 Eco 

Karcher 

Стаціонарна,  замкнутого  типу,  флотаційно- 
фільтрувальна очистка. Продуктивність установ- 
ки 1 м3/год. 

800500 

Діагностичне обладнання 

Пост технічного 
контролю легко- 

вих автомобілів 

 
BOSCH SDL-260 

Стаціонарний, з навантаженням на вісь до 2 т, 
двоплатформний, з комп’ютерним керуванням. 

Діалоговий режим діагностування. Потужність 
стенда 7,5 кВт 

 
60004000 

 

Тяговий стенд 

 

LPS 2020 

Стаціонарний, універсальний, роликовий, анало- 
говий. Для легкових автомобілів і мікроавтобусів 

Із навантаженням на вісь до 3,5т. Максимальна 

колісна потужність 260 кВт. Потужність стенда 6 
кВт. 

 

32701050 

 

Гальмівний стенд 
VP 210045 МАНА 

Німеччина 

Універсальний,комп’ютеризований,   роликовий, 
для легкових і вантажних автомобілів з наванта- 
женням на вісь до 3,5 т. Потужність стенда 5 кВт. 

4000800 

 
Сканер універса- 

льний для діагно- 
стування автомо- 

білів 

 

 

Launch Х-431 

Стенд електронний. Укомплектований принте- 

ром, сенсорним екраном керування, діагностич- 

ним комп'ютером, адаптерами для підімкнення до 
системи діагностування автомобіля. Основними 

функціями є читання і стирання кодів, перевірка 

виконавчих механізмів, кодування ЕБК, стирання 
кодів помилок. 

 

 
600400 

Мотор-тестер BOSCH MOT 251 
Пересувний, електронний, з комп'ютерним уп- 
равлінням. Потужність 0,4 кВт. 

650600 

Системний тестер 
діагностування 
ЕБК 

 

BOSCH KTS500 
Переносний, комп'ютеризований. Режими робо- 
ти: осцилограф, мультиметр. 

359257 

Мультиметр BOSCH MMD-302 Цифровий, переносний - 

Компресограф Motometr Iveka 
Переносний, універсальний для дизельних і бен- 
зинових двигунів. 

- 

Шумомір 
OKTABA-110A 

SLM 
Переносний, для вимірювання рівня шуму. Клас 
точності 1. 

- 

Стробоскоп MT1241 Snap-on 
Переносний, універсальний для перевірки систе- 
ми запалювання. 

- 

Газоаналізатор BOSCH ESA 3.250 
Пересувний, комп'ютеризований, універсальний 
для перевірки дизельних і бензинових двигунів. 

6001200 

Стенд контролю 
кутів встановлен- 

ня керованих ко- 
ліс 

 

6027275 Snap-On 

Equipment Німеч- 
чина 

Стаціонарний, універсальний, для легкових авто- 

мобілів, з електронним вимірюванням положення 
коліс, комп’ютеризований, з дистанційним уп- 

равлінням. Передача від датчиків інфрачервоним 
сигналом. 

 

- 

 
Стенд аналізу 

люфтів підвіски 

 
BOSCH ATZ-130 

Стаціонарний, універсальний, з рухомою платфо- 
рмою. Для легкових І вантажних автомобілів. По- 

тужність стенда 2,2 кВт. Габаритні розміри плат- 

форми 600600 мм. 

 
- 

 

Стенд  перевірки 

амортизаторів 

 

VP 215014 

МАНА Німеччина 

Стаціонарний, платформний, універсальний для 

автомобілів з навантаженням на вісь до 2 т. По- 

тужність 2,2 кВт. Геометричні розміри стояка ке- 
рування 250300 мм. 

 
- 

Прилад перевірки 
фар 

2500/L1 Technolux 
Італія 

Пересувний, універсальний, електронний, з піді- 
мкненням до комп’ютера. 

500400 
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Тестер втрат тиску 

 

BOSCH EFAW 

210А 

Переносний, універсальний, для поршневих і 
роторно-поршневих двигунів. Для вимірювання 

втрат тиску в камері згорання. Шкала вимірю- 
вання 0-100 %. 

 
300130 

Тестер тиску МТ37А Snap-on 
Переносний, універсальний, для перевірки тис- 
ку в системі мащення. 

- 

Тестер тиску 
EEPV308A Snap- 

on 
Переносний, універсальний, для перевірки тис- 
ку в автоматичній трансмісії. 

- 

Тестер тиску SVT700 Snap-on 
Переносний, універсальний, для перевірки тис- 
ку в гальмівній системі. 

- 

Тестер SVT400 Snap-on 
Переносний, універсальний, для перевірки сис- 
теми охолодження. 

- 

Індикатор витоку га- 
зу 

ФП-12 
Переносний, для визначення наявності горючих 
газів (метан, пропан). 

- 

 

Дефектоскоп 
 

ГАРО ВАНГА 
Переносний, вихроструменевий, для перевірки 
цілісності металу глибиною до 2 мм із можливі- 
стю перевірки маркування агрегатів. 

 

- 

Підйомно-оглядове і транспортне обладнання 

Підіймач електроме- 

ханічний, двостійко- 
вий 

KPS 327Н RAV 

Італія 

Стаціонарний, асиметричний. Вантажність 3,2 

т. Найбільша висота піднімання 2000 мм. По- 
тужність підіймача 2,6 кВт. 

2700810 

Підіймач електрогі- 
дравлічний, двостій- 
ковий 

VP251092 

МАНА Німеччина 

Стаціонарний, асиметричний. Вантажність 4 т. 
Найбільша висота піднімання 2200 мм. Потуж- 
ність підіймача 2,2 кВт 

26201260 

 
Ножичний підіймач 

 

ОМА 532 

Італія 

Стаціонарний, електрогідравлічний під кузов 
автомобіля, низькопрофільний. Вантажність 3 т. 

Найбільша висота піднімання 1850 мм. Гідрос- 
танція 3,0 кВт. 

19901970 

350370 

Платформа для під- 
німання автомобілів 

 

PSB 24 Steam 
Стаціонарна, платформена, з пневмоприводом. 
Тиск у пневмоприводі 1-1,2 МПа. Вантажність 
2 т. 

34603000 

Домкрат  гідравліч- 
ний 

SA15 RAV Італія 
Підкатний, з ручним приводом. Вантажність 1,5 
т. Висота піднімання 785 мм. 

600300 

Домкрат пневматич- 

ний 

 

SL120 RAV Італія 
Підкатний, з ручним приводом. Вантажність 2 

т. Тиск приводу 0,8 МПа. Висота піднімання 
490 мм. 

 

450 

Механізм для зні- 

мання і встановлен- 
ня агрегатів 

 

KEa11 RAV Італія 
Пересувний, універсальний з ручним приводом. 
Вантажність 0,6 т. Висота піднімання 1950 мм. 

450450 

Обладнання для заправки автомобілів, компресорне обладнання 

Маслозбирач 
3080 Flexbimec 

Італія 
Пересувний, пневматичний. Об'єм резервуара 
80 л. Тиск всмоктування 0,6- ,8 МПа. 

620500 

Установка для замі- 
ни масла 

3182 Flexbimec 
Італія 

Пересувна, пневматична. Місткість бака 80 л. 
Місткість маслозбірника 10 л. 

500400 

Установка для роз- 
дачі консистентного 
мастила 

4920 Flexbimec 
Італія 

Пересувний, з пневматичним нагнітачем. Для 
місткостей 20 кг. Тиск подачі мастила 40 МПа. 

 

600 

Нагнітач консистен- 

тного мастила 

Автоспец- 
оборудование 

С104 

Стаціонарний, багатопостовий. Потужність 
електронасоса 1,1 кВт. Довжина роздаточного 
рукава 4 м. Тиск нагнітання мастила 25 МПа. 

1636870 

Нагнітач консистен- 
тного мастила 

Автоспец- 
оборудование С- 

322 

Пересувний, з пневматичним нагнітачем. Об’єм 
бака 63 л. Тиск подачі мастила 0,8 МПа. 

470540 
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Нагнітач консистен- 

тного мастила 

 

4995 Flexbimec 

Італія 

Стаціонарний, з пневматичним нагнітачем. Для 
місткостей 180-200 л. Довжина шланга 15 м. 

Тиск подачі мастила 40 МПа. Продуктивність 
0,7 л/хв. 

 
600 

Бак для заправки га- 
льмівною рідиною 

326 
Переносний, ручний, з пневматичним приво- 
дом. Місткість резервуара 10 л. 

230300 

Пристрій для прока- 
чування гальмівної 
системи 

 

RAASM-10805 
Переносний, ручний. Укомплектований насад- 

ками. Об'єм ресивера 5 л. 
250300 

Установка для нане- 
сення  антикорозій- 
ного покриття 

 

RAASM-22024 
Універсальна з   комплектом   насадок, ручна. 
Пневматичний привод. Тиск подачі 0,7-1,0 
МПа. Об’єм резервуара 24 л. 

400500 

 

Компресор 
Автоспец- 

оборудование К-2 

Стаціонарний. Максимальний робочий тиск 10 
атм. Об'єм ресивера 150 л. Продуктивність 630 
л/хв. Потужність електродвигуна 8 кВт. 

1200600 

Компресорна  уста- 
новка 

 

ГАРО К-30 
Стаціонарна, автоматична. Продуктивність 1260 

л/хв. Потужність електродвигуна 11 кВт. Об'єм 
ресивера 500 л. 

2100700 

Обладнання для контролю, регулювання і ремонту приладів електрообладнання автомобі- 

лів 

Стенд для перевірки 
електрообладнання 

 

Э-242 
Стаціонарний. Для діагностики І ремонту стар- 
терів, генераторів, реле-регуляторів, проводів, 
реле, переривників, транзисторних комутаторів 

1000800 

Стенд для контролю 
і ремонту електроо- 

бладнання 

Автоспец- 
оборудование 

Э-250 

Стаціонарний. Для діагностики I ремонту стар- 
терів, генераторів, реле-регуляторів, проводів, 

реле, переривників, транзисторних комутаторів 
1200800 

Пристрій для пере- 

вірки свічок запалю- 
вання 

Автоспец- 

оборудование 
Э-205 

Настільний, пневматичний. Робочий тиск пові- 

тря 3-6 МПа. 
215180 

Навантажувально- 
діагностичний при- 
стрій 

Автослец- 
оборудование 

Н-2001 

Настільний, електричний. Для діагностування 
акумуляторних батарей, генераторів, стартерів. 
Потужність 0,4 кВт. 

300400 

Тестер лямбда- 
характеристик 

BOSCH ЕП 018.10 Переносний, автономний. - 

Вольтамперний тес- 
тер 

BOSCH ЕТТ 
011.00 

Переносний, автономний. - 

Амперметр індукти- 
вний 

MT1009 Snap-on 
Переносний, універсальний, не потребує прямо- 
го контакту. Межа вимірювання струму 0-300 А 

- 

Комплект для регу- 

лювання запалюван- 
ня 

 

2014ІТКА Snap-on 
Переносний, для електронних і електричних си- 
стем запалювання. Комплект з 13 найменувань 

 

- 

Тестер для системи 
запалювання 

ІТ100 Snap-on 
Переносний, для стандартних систем запалю- 
вання. Дублює роботу свічки запалювання 

- 

 
Тахометр 

 

Blue-Point 

MTRPM500 

Переносний, безконтактний, універсальний, для 
бензинових І дизельних двигунів. Діапазон ви- 

мірювання 300-10000 об/хв. Напруга живлення 
9 В. 

 
- 

Мультиметр 
Blue-Point 

EEDM586CK 
Переносний, цифровий, автоматичний. Для ви- 
значення сили струму, напруги, опору. 

- 

Комплект інструме- 

нту для ремонту і 

ТО електрооблад- 
нання 

Автослец- 

оборудование 
И-111 

 

Переносний, універсальний. Комплект з 44 
найменувань. 

 
- 
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Комплект інструме- 
нту автоелектрика 

Автоспец- 
оборудование 

И-151М 

 

Комплект складається з 32 предметів. 
 

- 

Обладнання для технічного обслуговування і ремонту акумуляторних батарей 

Пристрій  для заря- 
джання акумулятор- 

них батарей 

BOSCH BML- 
2415 

Електронний. Для батарей з напругою 12/24 В. 
Дозволяє проводити заряджання без вимкнення 

від бортової мережі автомобіля. 
300200 

 

Пристрій пускозаря- 

дний 

 

BOSCH SL-24100 

E 

Електронний. Для батарей з напругою 12/24 В і 

ємкістю 36-400 Атод. Режими заряджання «но- 

рмальний», «прискорений». Дистанційне керу- 
вання. 

 
400590 

Прилад для перевір- 
ки акумуляторів 

BOSCH T12 200E 
Переносний. Для акумуляторних батарей на- 
пругою 12 В. 

250180 

Навантажувально- 
діагностичний при- 
лад 

Автоспец- 
оборудование 

H-2001 

Переносний, універсальний. Струм наванта- 
ження при випробовуванні 200 А. Напруга, яка 
вимірюється, рівна 0-18 В. 

 

- 

Цифровий  аналіза- 
тор батарей 

Автотех- 
обслуживание H- 

2005 

Переносний, універсальний, цифровий. Струм 
навантаження при випробовуванні 200 А. На- 
пруга, яка вимірюється, рівна 0-20 В. 

 

- 

Пристрій для пере- 
несення акумуля- 
торних батарей 

 

Blue-Point BL1B 
Переносний, важільний. Для акумуляторів ши- 
риною 12-20 мм. 

 

- 

Візок   для    переве- 
зення акумулятор- 
них батарей 

 

ГАРО 02.010 
Пересувний, чотириколісний, платформний, із 

закріпленням акумуляторів. 
1400750 

Комплект інструме- 

нту акумуляторника 

Автотех- 

обслуживание Э- 
412М 

Переносний, універсальний. Комплект склада- 

ється з 25 предметів. 

 

- 

Комплект інструме- 
нту акумуляторника 

Автотехобслужи- 
вание КА-8 

Переносний, універсальний. Комплект склада- 
ється з 16 предметів. 

- 

Дистилятор ДЭ-10 
Стаціонарний, електричний. Продуктивність 10 
л/год. Потужність 2 кВт. 

400 

Обладнання для контролю і регулювання системи живлення бензинових двигунів 

Прилад для перевір- 
ки бензинових фор- 
сунок 

BOSCH 
0986615330 

Переносний, універсальний, для перевірки ме- 
ханічних форсунок. 

 

- 

Комплект для вимі- 
рювання тиску в си- 
стемі живлення 

BOSCH 

0986615100 

Переносний, універсальний. Комплект включає 

32 предмети. 

 

- 

Прилад діагносту- 
вання й очистки фо- 
рсунок 

 

ASNU 
Стаціонарний, універсальний, для електромаг- 
нітних форсунок бензинових двигунів. Ультраз- 
вукова очистка. 

460350 

 

Прилад очистки фо- 

рсунок 

 
1002BH SUN 

Стаціонарний, універсальний, для електромаг- 

нітних форсунок бензинових двигунів. Ультраз- 
вукова очистка. Одночасна перевірка 4 форсу- 
нок. 

 
400460 

Пристрій для пере- 

вірки форсунок 

 

ZECA Snap-on 
Стаціонарний, ручний, універсальний, для ме- 
ханічних форсунок бензинових двигунів. Тиск 1 
МПа. 

250200 

Тестер датчиків і ви- 
конавчих механізмів 

ДСТ-6С-ПК 
Переносний для перевірки електронних і меха- 
нічних систем живлення. 

- 

Імітатор резистор- 
них датчиків 

ИД-4 
Пристрій для імітації роботи датчиків темпера- 
тури. 

- 
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Пневмотестер SL-1 Росія 
Переносний, для вимірювання тиску і розрі- 
дження в межах 0-1,8 МПа. 

- 

Ручний вакуумний 
насос 

КА-6690 King 
Tool 

Переносний, універсальний, для створення і 
вимірювання розрідження в межах 0-0,2 МПа. 

- 

Обладнання для контролю і регулювання системи живлення дизельних двигунів 

Прилад для перевір- 
ки дизельних форсу- 
нок 

 

BOSCH EFEP 67D 
Стаціонарний, для перевірки форсунок Т, и, V, 
її -типів. Максимальний тиск, який створюється 
насосом, 60 МПа. 

300400 

Стенд для випробу- 
вання ПНВТ 

 

BOSCH EPS 815 
Стаціонарний, універсальний, для ПНВТ до 12 

циліндрів, і комп'ютерною вимірювальною сис- 
темою. Потужність 11 кВт. 

1800600 

Комплект інструме- 
нту для ремонту і 
регулювання ПНВТ 

BOSCH 
0986614250 

Переносний, універсальний, для ПНВТ рядного 
типу. Комплект включає 36 предметів. 

 

- 

Прилад для регулю- 
вання ПНВТ 

BOSCH EFEP 
0986610101 

Переносний, універсальний, для рядних ПНВТ, 
з електронним управлінням. 

- 

Тестер тиску в сис- 
темі живлення ГБУ 

 

T337B 
Переносний, універсальний. Укомплектований 
манометрами, штуцерами, перехідниками, на- 
сосами тиску і розрідження. 

450500 

Установка для очи- 
щення паливних си- 
стем 

 

UEL TECH 
Пересувна, універсальна, з пневматичним очи- 

щенням. Потужність установки 0,6 кВт. 
500500 

Монтажно-демонтажне і ремонтне обладнання 

Стенд для ремонту 
двигунів 

RES-1TF Ranger 
Пересувний, одностійковий.   Вантажопідйом- 
ність 453 кг. 

8142210 

Стенд для розбиран- 
ня і складання дви- 

гунів 

 
P-641 ГАРО 

Стаціонарний, електромеханічний, поворотний, 

одностійковий, для легкових автомобілів. Ван- 
тажопідйомність 1000 кг. Потужність електроп- 
ривода 1 кВт. 

 
570410 

Стенд   для    прити- 
рання клапанів 

Р-23.74 
Стаціонарний, з електроприводом. Одночасне 
притирання 8 клапанів. Потужність 3,6 кВт 

1400600 

Стенд для розбиран- 
ня і складання зчеп- 
лення 

 

Р-207 
Настільний. Універсальний, для зчеплень лег- 
кових автомобілів. 

400400 

Стенд для розбиран- 

ня, складання і регу- 
лювання зчеплення 

 

Р-746 
Настільний. Універсальний, для зчеплень авто- 

мобілів. 
500540 

Пристрій для шлі- 
фування клапанних 
гнізд 

 

Р-176М 
Настільний, універсальний. Потужність приво- 
да 0,6 кВт. 

 

- 

 

Заклепувальна ма- 

шина 

 
F81 RAV Італія 

Стаціонарний, вібраційного типу, пневматична. 

Для встановлення І виділення заклепок з галь- 
мівних колодок. Діаметр заклепок 3 - 8 мм. Ро- 
бочий тиск 3,7 МПа. 

 
500500 

Пристрій для прото- 
чування дисків коліс 

MAD 2000 SUN 
США 

Переносний, автоматизований, універсальний, 
для оброблення гальмівних дисків і колодок на 
автомобілі. Потужність 1,4 кВт. 

450300 

Прилад для перевір- 
ки биття клапанів 

Neway 
Універсальний, переносний, з Індикатором го- 
динникового типу 

- 

Комплект    для    ре- 
монту головки блока 

ГАРО-3 
Комплект універсальний включає вимірюваль- 
ні, ремонтні, контрольні пристрої й інструменти 

- 

Комплект    для    ре- 
монту сідел клапанів 

Neway 
Переносний, універсальний. Комплект включає 
14 предметів. 

- 
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Комплект вимірюва- 
льного інструменту 

 

ГАРО-4 
Комплект універсальний, включає лінійки, 
штангенциркулі, індикатори годинникового ти- 
пу, зубоміри. 

 

- 

Комплект знімачів BALDUR 
Комплект складається з дво-, тризахватних, 
внутрішніх і зовнішніх знімачів. 

- 

Гайковерт AT770 Snap-on 
Переносний, пневматичний. Максимальне зу- 
силля 1200 Нм. Кількість обертів 4800 об/хв. 

- 

Гайковерт AT123 Snap-on 
Переносний, пневматичний. Максимальне зу- 
силля 570 Нм. Кількість обертів 8000 об/хв. 

- 

Пневмогайковерт HANS-84111 
Переносний, прямої дії, ударний. Максимальне 
зусилля 600 Нм. 

- 

Пневмогайковерт AT-0305 
Переносний, прямої дії, ударний. Максимальне 
зусилля 800 Нм. 

- 

Ключ динамометри- 
чний 

USAG-810-200 
Переносний, стрілочний. Максимальне зусилля 
200 Нм. 

- 

Ключ динамометри- 
чний 

MT-1-500 
Переносний, стрілочний. Максимальне зусилля 
500 Нм. 

- 

Дриль 9022 Fini 
Переносна, пневматична. Швидкість обертання 
650 об/хв. 

- 

Пневмозубило 9051 Fini 
Переносне, універсальне, з комплектом зубил. 
Продуктивність 4500 ударів/хв. 

- 

Візок  інструмента- 
льний 

WH500 Hazet Пересувний (на колесах), з рухомими полицями 900650 

 

Набір автомеханіка 

 

И-148М 
Переносний, великий. Укомплектований викру- 

тками, ключами, молотком, кліщами, торцеви- 
ми головками. 

 

- 

 

Набір автомеханіка 
 

И-132М 
Переносний, середній. Укомплектований ви- 
крутками, ключами, молотком, кліщами, торце- 
вими головками. 

 

- 

Комплект інструме- 
нту 

 

GEDORE 
Універсальний, для монтажно-демонтажних і 
слюсарних робіт, пересувний (на візку). Ком- 
плект налічує до 65 предметів. 

600400 

Комплект інструме- 
нту 

9100 GMB Snap- 

on 

Універсальний, для монтажно-демонтажних і 
слюсарних робіт, переносний (в ящику). Ком- 
плект налічує до 200 предметів. 

420250 

Слюсарно-механічне обладнання 

Токарно-гвинторіз- 
ний верстат 

 

1В62Г Росія 
Параметри виробу, що обробляється: найбіль- 
ший діаметр 220 мм, найбільша довжина 1500 
мм. Потужність електродвигуна 7,5 кВт. 

34001190 

Настільно- 
свердлильний 
верстат 

 

ГС520 Росія 
Універсальний. Максимальний діаметр сверд- 
ління 16 мм. Потужність електродвигуна 0,75 
кВт. 

700700 

Вертикально- 
свердлильний верс- 
тат 

 

2С125 Росія 
Універсальний. Максимальний діаметр сверд- 
ління 25 мм. Потужність електродвигуна 1,3 
кВт. 

800500 

Круглошлі- 
фувальний верстат 

ЗС130В Росія 
Стаціонарний, для шліфування шийок колінчас- 
тих валів. Потужність електродвигуна 13,6 кВт 22001600 

Консольно- 

фрезерний верстат 

 

Ф32ш-10 ОРША 

Широкоуніверсальний. Стаціонарний.   Розмір 

стола 3201400 мм. Потужність електродвигуна 
7,5 кВт. 

 

24541890 

Вертикально- 

фрезерний верстат 

FSS-350R 

HECKERT 

Універсальний. Стаціонарний.   Розмір   стола 
3151600 мм. Потужність електродвигуна 5,5 

кВт. 
28002880 
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Консольний  верти- 
кально-фрезерний 
верстат 

 

ВМ-127М 

Універсальний. Стаціонарний.   Розмір   стола 
4001600 мм. Потужність електродвигуна 15 

кВт. 

 

22602500 

Горизонтально- 
фрезерний верстат 

 
6К81Г 

Універсальний. Стаціонарний. Розмір стола 
2501000 мм. Потужність електродвигуна 5,5 

кВт. 
21351865 

Консольний горизо- 

нтально-фрезерний 

верстат 

FU-350R HE- 

CKERT 

Універсальний, з поворотним столом. Стаціо- 
нарний. Розмір стола 3151250 мм. Потужність 
електродвигуна 5,5 кВт. 

28002880 

Точильно- 
шліфувальний верс- 
тат 

ЗТ634 Тульський 

СРЗ, Росія 

Двосторонній. Розміри шліфувального кола ПП 
40040203 мм. Потужність електродвигуна 3 
кВт. 

925650 

Довбальний верстат ГД-200 
Універсальний, вертикальний. Хід довбача 20- 
200 мм. Діаметр стола 500 мм. 

19001270 

 
Згинальний верстат 

 

ТГС-5 Тульський 

СРЗ, Росія 

Універсальний, напівавтоматичний. Для дета- 

лей з діаметром від 20 до 60 мм. Максимальний 
кут згину деталі 180°. Потужність електродви- 
гуна 3 кВт. 

 
700720 

Машина трубозги- 
нальна 

 

ИВ-3429 
Універсальна, напівавтоматична. Для деталей з 
діаметром від 25 до 73 мм. Потужність електро- 
двигуна 3,5 кВт 

800750 

Молоток пневмати- 
чний 

JAH-6833H 
Jonnesway 

Пневматичний, універсальний. Енергія удару 6 
Дж. Частота ударів 35 с1 

- 

Плита перевірна   І 
розміточна 

ГОСТ10905-86 Чавунна. Клас точності 0. 400400 

 
Верстак слюсарний 

 

Компакт-1106 
Юнона Росія 

Однотумбовий, з трьома шухлядами. Стільниця 

покрита оцинкованим листом сталі 1,5 мм. Ма- 
теріал: фанера, пластик, метал. Місцеве освіт- 
лення. 

 
1200750 

 

Верстак слюсарний 
ВС-3 Металлика 

Росія 

Однотумбовий, з 6 шухлядами. Стільниця - 
МДФ, покрита листом сталі 2 мм. Матеріал фа- 
нера, метал. Захисний екран з металевої сітки 

2000700 

 

Верстак слюсарний 
 

ШП-17-05 
Стаціонарний, дерев'яний, двотумбовий, з захи- 
сним екраном. Стільниця з металевого листа 2 
мм. 

1500650 

Лещата слюсарні ТСС-200 
Настільні, сталеві, поворотні. Ширина губок 
200 мм. 

- 

Лещата слюсарні ТСС-140 
Настільні, сталеві, поворотні. Ширина губок 
140 мм. 

- 

Стелаж для інстру- 
ментів і деталей 

ГАРО 05.5.2000- 
500 

Стаціонарний, металевий. Висота 2 м. 1000300 

Тумба інструмента- 
льна 

ОМА-1274 
Hicdoor 

Металева з 5 полицями. Стільниця металева 2 
мм. 

470500 

Тумба інструмента- 
льна 

ТС2-14Н Hicdoor 
Металева з 10 полицями. Стільниця металева 2 
мм. 

900500 

Шафа інструмента- 
льна 

08.3004 Hicdoor 
Металева, з 4 оцинкованими полицями. Наван- 
таження на полицю до 300 кг. Висота 1900 мм 

950500 

Стелаж поличний 
СТ-012 Металли- 

ка Росія 
Універсальний, з полицями. Висота 2000 мм. 
Навантаження на полицю до 60 кг. 

1000500 

 

Стелаж поличний 
СГ-012 Металлика 

Росія 

Універсальний, підвищеного навантаження, з 7 
полицями. Висота 2000 мм. Навантаження на 

полиць до 250 кг. 
1800600 

Молоток HABERO Вага ударної частини 1 кг. - 



45 

 

 

Продовження додатка Р 
 

1 2 3 4 
Зубило HABERO Довжина 22 мм - 

Обладнання для кузовних, малярних і оббивних робіт 

 

Рихтувальний стенд 
OCS.0576 Celette 

Франція 

Рамний, пересувний, для легкових автомобілів. 
Оснащений гідроциліндром на 10 т, пневмогід- 
ронасосом. 

60002500 

 

Рихтувальний стенд 
 

СИВЕР С-210 
Платформений, стаціонарний, для легкових ав- 
томобілів. Оснащений гідроциліндрами на 5 і 
10 т, пневмогідронасосом. 

56002900 

Комплект гідророс- 
тяжок 

TORIN JACK 
США 

Переносний, універсальний. Укомплектований 

ручним насосом, шлангом, гідроциліндром. Ро- 
боче зусилля 6 т. 

 

- 

 

Комплект для прав- 

ки кузова 

 

TORIN JACK 

США 

Переносний, універсальний. Укомплектований 

ручним насосом, шлангом, гідроциліндром, си- 

ловим гідроциліндром, 14 насадками. Робоче 
зусилля 10 т. 

 
- 

Витяжний пристрій 
RH99.201 Celette 

Франція 
Оснащений гідроциліндром на 10 т, пневмона- 
сосом. 

1600400 

Пристрій для рихту- 
вання 

MB 458 Італія 
Переносний, пневматичний. Оснащений гумо- 
вими підставками. 

- 

Комплект для прав- 
ки кузова 

MB 518 Італія 
Для точкового рихтування кузова. Комплект 
складається з 24 предметів. 

- 

Комплект пристроїв 
для витяжки і рихту- 
вання 

САТ.500 Celette 
Франція 

 

Комплект складається з 12 предметів. 
 

- 

Фарбувально- 
сушильна камера 

World Eco Mini 
7000С Blowtherm 

Італія 

Боксова, стаціонарна. Температура сушіння 20- 
80 С. Потужність термічного пальника 232 

кВт, вентилятора - 5,5 кВт. 
70004000 

Фарбувально- 

сушильна камера 

World Eco 7000M 

Blowtherm Італія 

Боксова, стаціонарна. Температура сушіння 20- 
80 С. Потужність термічного пальника 232 
кВт, вентиляторів -11 кВт. 

70004000 

 

Фарбувально- 
сушильна камера 

 

TM 1/3-Б Термо- 
Макс 

Боксова, стаціонарна, для окремих елементів 

кузова. Температура сушіння 60-80 °С. Потуж- 

ність термічного пальника 200 кВт, вентилято- 
рів - 10 кВт. 

 
30004000 

 

Пост підготовки до 

фарбування 

 

ER 2000 

Blowtherm Італія 

Стаціонарний, однопостовий, для легкових ав- 

томобілів. Продуктивність системи вентиляції 
повітря 16000 м3/год. Допустиме навантаження 
основи 800 кг/колесо. Потужність 5,5 кВт. 

 
24005000 

Система пиловида- 
лення 

BP5000-TMS Pil- 

car Італія 

Стаціонарна, консольна, однопостова, з можли- 
вістю підімкнення шліфувального інструменту. 
Потужність 2 кВт. 

2500500 

Лабораторія для 
приготування фарб 

MIXING BOX 2-4 

Blowtherm Італія 

Стаціонарна, тристороння, боксового типу, 
з'єднується з термокамерою. Оснащена освіт- 
ленням і вентиляцією. 

20004000 

Стіл для змішування 
фарб 

DresterMT-120- 
INOX Швеція 

Матеріал - сталь. Оснащений бічною полицею і 
системою місцевої вентиляції. 

1200600 

Сушка кузова IRT-030 Швеція 
Пересувна, штативна, Інфрачервоного випромі- 
нювання. Потужність 3 кВт. 

1000600 

 

Сушка кузова 
 

IRT-7001 Швеція 
Стаціонарна, арочна, інфрачервоного випромі- 
нювання, з електронним блоком управління. 
Потужність 40 кВт 

3000500 

Пневмозаточна   ма- 
шинка 

АТ415А Snap-on 
Переносна, універсальна.   Кількість   обертів 
12000 об/хв. Тиск повітря 0,6 МПа. 

- 
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Пневмовідрізна ма- 
шинка 

АТ156 Snap-on 
Переносна, універсальна. Кількість обертів 
12000 об/хв. Тиск повітря 0,6 МПа. 

- 

Пневмополірувальна 
машинка 

 

АТ450Р Snap-on 
Переносна, універсальна Кількість обертів 2600 
об/хв. Тиск повітря 0.6 МПа. Потужність 0,8 
кВт. 

 

- 

Фарборозпилювач 6504 Fini 
Переносний, для нанесення фарби, з резервуа- 
ром. Діаметр сопла 1,5 мм. 

- 

Індикатор неодно- 
рідностей металу 

Детектор HM 
Переносний, універсальний, вихроструменевий. 
Товщина металу, який перевіряється, 14 мм. 

- 

Обладнання зварювальних, ковальських і жерстяницьких робіт 

 

Трансформатор зва- 

рювальний 

 

Nordika 1850 Tel- 

win 

Пересувний, для ручного й автоматичного зва- 
рювання. Напруга живлення 220 В. Струм зва- 

рювання 40-140 А, напруга зварювання 45 В. 
Потужність 4 кВт. 

 
500250 

 

Апарат  зварюваль- 

ний 

 

Telmig 150/1 Tel- 

win 

Пересувний, для напівавтоматичного зварюван- 
ня. Напруга живлення 220 В. Струм зварювання 

30-145 А, напруга зварювання 16-31 В. Потуж- 
ність 1,5 кВт. 

 
600300 

 

Апарат  зварюваль- 

ний 

 

Unitig 131 DC 

Telwin 

Пересувний, для аргонодугового зварювання. 
Напруга живлення 220 В. Струм зварювання 5- 

130 А, напруга зварювання 64 В. Потужність 3,8 
кВт. 

 
600400 

Апарат  зварюваль- 

ний 

Digital 5500 Tel- 

win 

Переносний, для контактного зварювання. 
Напруга живлення 380 В. Струм зварювання 
2800 А, напруга зварювання 64 В. 

400250 

Апарат  зварюваль- 
ний 

 

Вімах 202 Telwin 
Пересувний, для автоматичного зварювання. 
Напруга живлення 220/380 В. Струм зварюван- 
ня 25-190 А. Потужність 5,5 кВт. 

600450 

 

Апарат  зварюваль- 
ний 

 
Вімах 152 Telwin 

Пересувний, для напівавтоматичного зварюван- 

ня. Напруга живлення 220 В. Струм зварювання 

115 А, напруга зварювання 50 В. Потужність 4,1 
кВт. 

 
400400 

Комплект пальників 742180 Telwin Переносний, з кабелем увімкнення - 

Зварювальні кліщі Modular 14 Telwin Універсальні, переносні - 

Комплект для   зва- 
рювання 

802037 TeWn 
Переносний, універсальний,   для   зварювання 
нержавіючої сталі 

- 

Комплект для   зва- 
рювання 

802037 Telwin 
Переносний, універсальний,   для   зварювання 
алюмінію 

- 

 

Ножиці гільйотинні 
 

TS06712 Transtech 
3 ручним приводом. Максимальна товщина ли- 
ста, що розрізається,  рівна 1,25 мм. Довжина 
розрізу 650 мм 

850380 

 

Ножиці гільйотинні 
TLS10/16 

Transtech 

3 ручним приводом. Максимальна товщина ли- 
ста, що розрізається, рівна 1,6 мм. Довжина ро- 
зрізу 1010 мм 

21901020 

Ножиці ручні виру- 
бні 

 

NBP 20 E Protool 
Потужність електродвигуна 0,52 кВт. Максима- 
льна товщина сталевого листа, що розрізається, 
рівна 2 мм, алюмінієвого - 2,5 мм. 

 

- 

Горн ковальський P-315Eisenkraft 
Стаціонарний з витяжкою. Витрата вугілля 10- 
12 кг/год. Витрата повітря 180-200 м3/год. 

18001000 

Ковадло двороге 
Інструмент-центр 

Україна 
Маса 100 кг. 500120 

Ковадло однороге 
Інструмент-центр 

Україна 
Маса 70 кг. 400120 
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Молот кувальний 
пневматичний 

МА4134 Рем- 

ПрессМаш Росія 
Маса падаючої частини 250 кг. Потужність еле- 
ктродвигуна привода 12 кВт. 

26701240 

Піч камерна, елект- 
рична 

СНО 4.8.3711 
Бортек Україна 

Температура нагріву 40 -1100 *С. Потужність 
21,5 кВт. 

400800 

Піч камерна, елект- 

рична 
СНО 5.10.5/12,5 
Бортек Україна 

Температура нагріву 40-1250 С. Потужність 
38,12 кВт. 

5001000 

Ванна для закалю- 
вання деталей 

ВМ-9.7.7/0,6 На- 

кал Росія 

Універсальна. Гартівне середовище - вода. Маса 
деталей для загартовування 50 кг. Потужність 7 
кВт. 

900700 

Стіл для зварюваль- 
них робіт 

ОМА-2372 Юноне 
Росія 

Для виконання контактного зварювання в сере- 
довищі СО2. Стільниця чавунна. Обладнаний 

місцевим освітленням і вентиляцією. 
1534785 

Стіл для зварюваль- 
них робіт 

ОМА-2390 Юнона 
Росія 

Для виконання аргонодугового і плазмового 

зварювання та різання. Стільниця чавунна. Об- 
ладнаний місцевим освітленням і вентиляцією. 

1510810 

Стіл для зварюваль- 
них робіт 

ОМА-2368 Юнона 
Росія 

Універсальний, комбінований. Стільниця чаву- 
нна. Обладнаний місцевим освітленням і венти- 
ляцією. 

1200760 

Обладнання шиномонтажне і шиноремонтне 

 
Стенд демонтажно- 
монтажний 

 
COLIBRY BL 512 

SIKAM Італія 

Стаціонарний, напівавтоматичний, пневматич- 

ний з поворотною консоллю. Для коліс легко- 
вих автомобілів з посадочним діаметром до 23” 

і шириною колеса до 230 мм. Потужність стен- 

да 0,55 кВт. 

 

1095800 

 
Стенд демонтажно- 

монтажний 

 

BOSCH В321 

Стаціонарний, напівавтоматичний, з електроп- 

невматичним приводом монтажної колонки. 

Для коліс легкових і вантажних автомобілів з 
діаметром колеса до 25" і шириною колеса до 
330 мм. Потужність стенда 0,9 кВт. 

 

1200600 

 
Стенд балансуваль- 
ний 

 
SBM 55 NW 

SIKAM Італія 

Стаціонарний. Для коліс легкових автомобілів з 

діаметром колеса до 820 мм, діаметром диска 
10-24”, шириною колеса 508 мм, вагою до 65 кг. 

Швидкість обертання колеса 208-250 об/хв.. 
Потужність стенду 0,37 кВт. 

 

1100880 

 

Стенд демонтажно- 

монтажний 

 
S403 

Стаціонарний, напівавтоматичний, з електрогі- 

дравлічним приводом. Для коліс легкових ав- 

томобілів з посадочним діаметром 8-20", шири- 
ною обода 310 мм. Потужність стенда 2 кВт. 

 
1095800 

Ванна для миття і 

перевірки герметич- 
ності коліс 

 

06.300 ГАРО 
Стаціонарна, універсальна, з системою зливу 

води. Можливість прокручування колеса. 
1200800 

Ванна для перевірки 
герметичності камер 

КС-013 
Стаціонарна, універсальна, з системою зливу 
води. 

600600 

Стенд перевірки ге- 

рметичності камер 

TECH ТТ-22,5 
США 

Стаціонарний. Для камер діаметром до 22,5" і 
шириною до 350 мм. 

760 

Станція накачування 

шин азотом і повіт- 

рям 

 
Nitro-10 

Для накачування шин легкових і вантажних ав- 
томобілів. Тиск подачі азоту 0,6-0,8 МПа, пові- 

тря 0,9-1 МПа. Продуктивність станції 35-55 
л/хв. Об'єм резервуара 110 л. 

 
1200800 
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Продовження додатка Р 
 

1 2 3 4 

Електровулканізатор 
Автоспецтехніка 

6140 
Переносний. Для ремонту камер і шин вантаж- 
них автомобілів. Потужність 0,97 кВт. 

405350 

 

Електровулканізатор 
 

Р-20 Італія 
Настільний, для ремонту камер і шин, з тайме- 
ром і пневмопритискачем. Тиск повітря, яке 
споживається, 1 МПа. Потужність 0,6 кВт. 

490200 

Стенд для правки 
дисків коліс 

Автотех- 
обслуживание Р- 

01 

Стаціонарний, для дисків легкових автомобілів 
діаметром до 16", з електромеханічним і руч- 
ним гвинтовим приводом. Потужність 1,1 кВт 

870885 

Стенд для правки 
дисків коліс 

 

Р-184М 
Стаціонарний, для дисків легкових автомобілів 
діаметром до 14", з електромеханічним і руч- 
ним гвинтовим приводом. Потужність 1,5 кВт 

1350880 

Шипувальний напі- 
вавтомат 

 

Клест Росія-Італія 
Пневматичний, стаціонарний, напівавтоматич- 
ний, для шипів діаметром 8 мм, з механізмом 

подачі шипів. 
450600 

Комплект для шипу- 
вання шин 

ППШ-4 
Переносний, пневматичної дії, ручний. Укомп- 
лектований пневмопресом і пневмодрилем. 

- 

Комплект для ремо- 
нту шин 

 

ГАРО-6 
Переносний, ручної дії, для вантажних автомо- 
білів. Укомплектований роликом, напилком, 
шилом, скребком,кейсом. 

500500 
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Додаток Т 

Оформлення аркушів курсового проекту 
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