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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ

Н

априкінці минулого місяця представники компанії «Цеппелін
Україна ТОВ» – ексклюзивного офіційного дилера на українському ринку компанії Caterpillar (CAT) провели в ПАТ «Кривбасзалізрудком» презентацію. Компанія є частиною великої міжнародної
мережі, яка займається поставками промислової, сільськогосподарської та будівельної спецтехніки. Слід вказати, що це не перший
візит означеного виробника до нашого підприємства. Аналогічна зустріч мала місце в жовтні 2015-го.
витку галузі, гості розповіли про
навантажувально-дос тавочні
машини (НДМ)
і самоскиди для транспортування гірничої маси. А саме – їх
конструктивні особливості та технічні характеристики, функціонал безпечної роботи, ключові показники. Кожна машина
стовідсотково забезпечена тільки оригінальними запчастинами, укомплектована дизельним двигуном. До них пропонується широкий вибір ковшів різних розмірів, що дозволяє
оптимально підібрати обладнання для наявних умов. Важливим є факт сумісності моделей НДМ і самоскидів.

Як було зазначено на початку презентації, невдовзі «Цеппелін Україна ТОВ» відзначатиме своє 20-річчя. Сьогодні
це 8 офісів, понад 300 співробітників, половина з яких –
кваліфіковані механіки. У арсеналі компанії є 8 ремонтних зон, 20 складів зі зберігання 18 тисяч різноманітних
найменувань запасних частин, лабораторія аналізу якості масел тощо. Важливим є той факт, що філіал компанії
знаходиться у Кривому Розі (вул. Урицького, 56а). Велика
увага виробником приділяється розвитку напрямку підземної техніки. Пропонований сервіс включає обслуговування
обладнання перед поставкою, введення в експлуатацію
нових машин, навчання операторів замовника щоденному
догляду, обслуговування техніки в гарантійний і післягарантійний періоди. Компанія здійснює постійний контроль за
рівнем кваліфікації сервісного обслуговування, організовуючи навчання сервіс-інженерів у власному навчальному
центрі, а також на базі компаній-виробників обладнання.

На презентації, яка зібрала головних фахівців комбінату
(на чолі з керівником підприємства Федором Караманиць) та
його основних структурних підрозділів, був представлений
модельний ряд товарів компанії Caterpillar на профільному
ринку підземного обладнання для видобутку твердих порід.
Поінформувавши присутніх про історію та сьогодення компанії, різноманітність продукції CAT та напрямки загального роз-

Окрім того, на презентації розповіли про системи: автономного управління НДМ (вона є безпровідною), а також
контролю за станом машини, про взаємозамінюваність компонентів і запчастин. Присутніх поінформували про відмінні особливості техніки Caterpillar, головними з яких є надійність і безпечність, продуктивність підземного обладнання,
низькі експлуатаційні витрати. Серед переваг – розвинений
дилерський зв'язок зі збуту і підтримки продукції, наявність
запчастин на складах Caterpillar і в офіційних дилерів. Більше того, компанія надає гнучкі знижки та привабливі схеми
фінансування.
У ході презентації провідні фахівці ПАТ «Кривбасзалізрудком» адресували чимало запитань представникам
«Цеппелін Україна ТОВ». Насамкінець очільник підприємства Федір Караманиць подякував за плідну зустріч та пообіцяв розглянути всі пропозиції компанії. Гості ж, у свою
чергу, заявили про необхідність відвідання підземних глибин ПАТ «Кривбасзалізрудком» з метою вивчення їх умов
для предметної та конструктивної подальшої співпраці. Що
й було зроблено невдовзі після презентації.
На презентації побували Вікторія ДОБРОВОЛЬСЬКА та
Євген РУДИЙ (фото).

