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Коротка історична справка

 Підприємство засноване у 1871 році як «Головні паровозні майстерні» станції «Полтава» Харківсько-Миколаївської залізниці.

 З 1871 по листопад 1963 року в Полтаві було відремонтовано 16 561 паровоз.

 У 1963 році з ремонту вийшов перший тепловоз ТЕ3У

 1967 році освоєно ремонт тепловозів серії ТЕП60

 З 1973 року на підприємстві ремонтують магістральні універсальні тепловози серії М62

 Починаючи з 1997 року, освоєно ремонт серій тепловозів - пасажирського ТЕП70, вантажного 2ТЕ116, маневрових ТЕМ7 та ТГМ6.

 Проводиться комплексна модернізація, у тому числі із заміною силових установок, таких тепловозів як ЧМЕ3, 2ТЕ10М, 2ТЕ10, 2М62, ТЕМ7. 

Також провадиться модернізація колісно-моторних блоків.

 Здійснюється ремонт вагоноуповільнювачів для сортувальних гірок КВ-2 та КВ-3.

 За всі роки існування підприємства відремонтовано близько 57 тисяч локомотивів.



Виробничі потужності підприємства

Виробничі цеха:

• Тепловозоскладальний

• Цех капітального ремонту
дизелів

• Екіпажний

• Апаратний

• Ливарний, механічний та
інструментальний цеха

• Цех відновлення деталей

• Загальна корисна площа: 85,115 м2

• Капітальний ремонт до 600  
тепловозних секцій в рік

• Потужність дизельного цеху: капітальний 
ремонт до 800 дизель- генераторних 
установок в рік

• Налагоджено виробництво лиття та 

обробкидеталей циліндро-поршневої групи дизелів

• Механічна обробка металевих виробів із

застосуванням сучасних технологій.



Географія бізнесу

Ключові регіони

продаж:

• Україна

• Белорусь

• Польща

• Росія

• Країни СНД

• КраїниБалтії

• Монголія

• Грузія

• Азербайджан

• Казахстан

• Якутія

Основні категорії клієнтів:

• Магістральні залізничні дороги

• Промисловий транспорт

(транспортні підрозділи

промпідприємств, гірничо-рудні та 

гірничо-металургійні комплекси)

Перспективні РЕГИОНИ

співробітництва:

• Китай

• Туркменістан

• Австралія

• ПАР

• Центральная Африка

• Країни Аравійського півострова



Сьогодні «Полтавський тепловозоремонтний завод» це:

• Відомий бренд.

• Кваліфікація, знання та досвід персоналу.

• Відпрацьована технологія та «ноу-хау» ремонтного та заготівельного виробництва.

• Сертифікат відповідності ремонтного виробництва галузевим стандартам якості для Українських

залізниць.

• Відпрацьована система постачання виробництва якісними матеріалами та комплектуючими, 

напрацьовані зв'язки з постачальниками та субпідрядниками, у тому числі із США та країнами

Євросоюзу.

• Відпрацьовані та впроваджені у серійне виробництво передові технічні рішення щодо модернізації

морально застарілих типів локомотивів, про що свідчать 7 патентів.

• Напрацьована база клієнтів по всьому простору 1520.

• Референція виконаних проектів у Росії, Україні, країнах Балтії та в Монголії.

• Виконання замовлень для національних залізниць та індустріальних підприємств.

• Стратегічне партнерство зі світовими виробниками залізничної техніки: General Electric Transportation (США), Zeppelin-Caterpillar 

(Німеччина), CZ-Loco (Чехія), ŽOS Zvolen (Словаччина), Cummins (США), ABC (Бельгія), Woodward (Угорщина).

• Досвід постановки на виробництво зарубіжних технічних рішень та їх сертифікації на відповідність місцевим нормам та стандартам.



Сертифікати відповідності



Основні проекти модернізації
Нашим підприємством, спільно з фірмою ŽOS Zvolen (Словаччина), було розроблено та реалізовано

проект модернізації тепловозів серії ЧМЕ3 із встановленням дизеля CATERPILLAR 3508В та нового 

сучасного обладнання виробництва провідних українських та зарубіжних виробників.



Основою проекту стала глибока модульна модернізація локомотива



У процесі модернізації тепловоза ЧМЕ3 було впроваджено такі інновації

• Система контролю витрати пального БІС-Р

• Предпусковой підігрівач Webasto

• Комплекс АЛСН-МУ, включаючи прилади безпеки приборы безопасности та 

електронний скоростемір

• Заміна усіх механічний приводів електричними

• Система контролю пожежогасіння ТЕЛСІС

Результатом став локомотив із покращеними, сучасними характеристиками

• Подовження терміну експлуатації локомотива до 25 років.

• Зменшення витрат палива та оливи

• Підвищення експлуатаційної готовності локомотива

• Зменшення експлуатаційних витрат

• Відсутність простоїв на ремонт та обслуговування двигуна,

передбачених для ЧМЕ3 не менше одного разу на три роки, а для

ЧМЕ3М – не раніше 10-15 років до першого капітального

ремонту.

• Підвищення безпеки та надійності

• Поліпшення умов праці локомотивних бригад



Основні проекти модернізації
Нашим підприємством було модернізовано тепловози серії 2ТЕ10 за проектом 

GE Transportation із застосуванням силової установки Super Skid.



Основою проекту також стала глибока модульна модернізація

Модуль Super Skid



Основні компоненти модуля Super Skid.



Вигоди модернізованого локомотива

 Подовження терміну експлуатації локомотива до 20 років.

 Зниження витрат дизельного палива та оливи

 Збільшення продуктивності локомотива на 15%

 Підвищення експлуатаційної готовності локомотива

 Зменшення експлуатаційних витрат

 Підвищення безпеки та надійності

 Зниження шкідливих викидів

 Автоматичний захист дизеля від перевантаження

 Герметичність системи дизеля, виключаюча витік води, оливи і палива

 Поліпшення умов праці локомотивних бригад



Основні проекти модернізації

Нашим підприємством було модернізовано тепловоз серії ЧМЕ3 за проектом CZ Loko із застосуванням дизеля 

CaterpillarСАТ3512В



Произведена блочно-модульная модернизация

• Заміна силової установки на Caterpillar САТ3512В

• Електронна мікропроцесорна система керування

• Електрична передача змінно-постійного струму

• Більш потужний у порівнянні зі штатним дизель

• Зниження напруги ланцюгів керування до 24 В

• Застосування тосолу як охолоджуюча рідина дизеля

• Електричні приводи допоміжних систем тепловоза

• Удосконалена гальмівна система

• Компресор пневматичної системи - роторного типу



 Подовження терміну експлуатації локомотива до 20 років.

 Зниження витрат дизельного палива та оливи

 Підвищення експлуатаційної готовності локомотива

 Зменшення експлуатаційних витрат

 Відсутність простоїв на ремонт і обслуговування двигуна

 Підвищення безпеки та надійності

 Поліпшення умов праці локомотивних бригад

В результаті отримано локомотив із сучасними характеристиками:



Основні проекти модернізації
Нашим підприємством було розроблено та реалізовано проекти модернізації тепловозів серії М62 з 

установкою ДДУ типу 5-26ДГ.



Основні пункти модернізації М62

 Виконується капітальний ремонт збільшеного обсягу, з продовженням терміну експлуатації

тепловоза на 15 років

 За бажанням замовника, передбачено модернізацію із заміною силової установки на 5-26ДГ 

 Модернізація здійснюється з мінімальним втручанням у конструкцію тепловоза, з адаптацією

штатної електричної схеми під встановлення нової ДГУ. 

 Установка автоматичного фільтра очищення масла зі зворотним промиванням, виробництва

компанії Boll-Kurch

 Зниження витрат дизельного палива та оливи

 Підвищення експлуатаційної готовності локомотива

 Зниження експлуатаційних витрат

 Підвищення безпеки та надійності



ТОВ "Полтавський ТРЗ" виконав модернізацію тепловоза ТЕМ-1М зав. №1826 із встановленням ДДУ типу

ПДГ-1М. Номінальна потужність двигуна зросла на 20% до 880 кВт (1200 к.с.), що позитивно позначається на

тягових характеристиках локомотива через збільшення сили тяги. Виконано заміну тягових електродвигунів

типу ЕДТ200 Б на більш сучасні тягові електродвигуни типу ЕД-118А. Також було змінено електричну схему

локомотива з повною заміною проводки, з урахуванням нового встановленого обладнання. Встановлено АЛСН,

відновлено несучі конструкції рами тепловоза та візків із продовженням терміну служби на 5 років.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКОМОТИВУ ТЕМ-1М зав. №1826

ПІСЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПТРЗ

Замовник – ПрАТ «Київ-Дніпровське Міжгалузеве Підприємство

Промислового Залізничного Транспорту»

Тип дизеля ПДГ-1М

Потужність двигуна, кВт (к.с) 880 (1200)

Номінальна потужність

генератора, кВт
780

Тип генератора ГП -300Б

Сила тяги за тривалої

швидкості 11,1 км/год, кН
204

Витрати палива г/квт г 220

Тип тягових

электродвигунів ЭД 118А

Потужність, кВт 192

Струм тривалий, А 595

2290

Напруга тривала, В 356

Частота обертів

максимальна, об/хв



Для ПрАТ «Полтавський ГЗК» у 2019 р. ТОВ «Полтавський ТРЗ» виконало ремонт в обсязі ТР-3 двох вивізних

тепловозів ТЕМ-7 із модернізацією системи освітлення світлодіодними прожекторами та світильниками. У процесі

ремонту були встановлені роторно-пластинчасті компресори Mattei (Італія), електронні скоростемери.«Вектор» та нові

ергономічні антивібраційні крісла машиніста. Тепловози пофарбовані в корпоративні кольори Замовника із нанесенням

логотипу. Були виконані роботи з відновлення несучих металевих конструкцій тепловоза (рама кузова та рами візків) із

продовженням терміну служби на 5 років.



Згідно вимог технічного завдання «Тепловоз маневровий ТЕМ-2 потужністю 895кВт», затвердженого керівництвом АТ «НЗФ», проект на 

модернізацію № ТЕМ-2.00.00.000МП, розроблений ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод», передбачає встановлення замість морально 

та фізично застарілого штатного дизель-генератора сучасного дизеля CUMMINS QSТ30-L2 з новим тяговим агрегатом А735У2, виробництва 

ДП «Завод «Електроважмаш».

Також проектом передбачено виконання наступних робіт:

*Модернізація електричної передачі тепловоза шляхом встановлення випрямляча тягового та перетворювачів з використанням сучасної 

елементної бази.

*Обладнання тепловоза електронною мікропроцесорною системою діагностики та управління з монітором.

*Встановлення роторно-пластинчатого компресора Mattei M111J (Італія) з приводом від електродвигуна.

*Модернізація шахти холодильника з встановленням вентилятора з електричним приводом.

*Встановлення вентиляторів охолодження ТЕД з електричним приводом.

*Встановлення кондиціонера, холодильника, мікрохвильової печі та ергономічних антивібраційних крісел.

*Подовження терміну служби тепловоза на 10 років відповідно до технічного рішення, розробленого Філією «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», з

видачею висновку.

Вперше в Україні – глибока модернізація тепловозу ТЭМ-2!



Дизель Cummins QST30-L2

Quantum System: програмовані функції оптимізують продуктивність 

двигуна для відповідності певним вимогам до робочих циклів і

навантажень. Постійно відслідковує стан двигуна і автоматично регулює 

для досягнення пікових показників. Високонадійний алюмінієвий канал для 

проводки забезпечує зручність обслуговування.

Головка циліндра з завихренням каналу: оптимізує повітряний потік

для зниження викидів і підвищення крутного моменту на низьких 

оборотах.

Масляний насос високої потужності і піддон для масла: забезпечують

першокласне змащування для продовження терміну служби компонентів і 

збільшення інтервалів обслуговування.

Робочий циліндр FCD: суцільнолиті поршні з чавуну для максимальної

надійності і довговічності. Окремі, 7-болтові, перехресні головки циліндрів 

забезпечують високу ефективність і можуть витримувати високий тиск.

Розподільчий вал і зубчата передача: розподільний вал великого

діаметру з мікроструктурною обробкою і високоміцна зубчата передача з 

високим коефіцієнтом перекриття забезпечують високу потужність і

довговічність.

Система передпускового змащення: запобігає запуску без тиску масла. 

Запобігає сухому запуск, продовжуючи термін служби двигуна.

500 000 галонів до капітального ремонту: перевірений робочий

циліндр, суцільнолитий чавунний блок, високоміцний колінчастий вал і 

сполучні стрижні забезпечують термін служби до спалювання 500 000 

галонів (1 892 706 літрів) палива без капітального ремонту.

CENTINEL ™: постійно відстежує робочий цикл двигуна і коефіцієнти

навантаження, видаляючи невеликі кількості відпрацьованого масла в міру 

необхідності і доливаючи нове масло. Видалене масло надходить в

паливну систему для спалювання. Збільшує інтервал заміни масла до 4 500 

годин.

Діапазон потужностей: 760 – 1200 к. с. / 567 – 895 кВт. 

Максимальний крутний момент: 1800 – 2100 Нм.

Номінальні оберти: 1800 об/хв. 

Оберти холостого ходу: 600 об/хв

Робочий об’єм: 30,5 л. Суха вага: 3375 кг.

Габаритні розміри, Д х Ш х В: 1933 х 1506 х 1706 мм. 

Позначення за ГОСТ 10150-88: 12ЧН14/16,5.

Робочий цикл: чотиритактний. Розташування циліндрів: 

V-подібний.

Спосіб подачі палива до циліндрів: об'єднане впорскування EUI.

Кількість циліндрів: 12 шт.

Спосіб пуску дизеля: електростартерами (2 шт). 

Повнофункціональна система впорскування палива: високий тиск 

впорскування забезпечує поліпшення продуктивності, економію 

палива та перехідних характеристик.



Номінальна частота обертання: 1800 об/хв.

Тип синхронного генератора: тяговий. 

Режим роботи: S1 (тривалий).

Потужність на клемах: 800 кВт. 

Напруга лінійна: 660/230 В.

Струм фазний: 2 х 385 / 2 х 1115 А.

Частота: 150 Гц.

ККД: 94,0 / 94,5 %.

Випрямлена напруга: 870 / 295 В.

Випрямлений струм: 920 / 2700 А. 

Струм збудження, не більше: 145 А.

Примітка – Агрегат може використовуватися у тривалому режимі 

роботи з потужністю на клемах 850 кВт в діапазоні лінійної напруги 

(230…600) В. Збудження тягового генератора – від допоміжного 

генератора за допомогою блока регулювання збудження.

Тип синхронного генератора: допоміжний.

Режим роботи: S1 (тривалий) 

Потужність на клемах: 160 кВт. 

Напруга лінійна: 400 В.

Струм фазний: 257 А. 

Частота: 90 Гц.

Коефіцієнт потужності: 0,9.

ККД (без урахування механічних втрат та втрат на вентиляцію): 92,0 %. 

Струм збудження, не більше: 130 А.

Вентиляція агрегату - самовентиляція від вбудованого вентилятора 

Вага агрегату: 4300 кг.

Тяговий агрегат А-735У2

(виробництва ДП «Завод «Електроважмаш», м. Харків).



Модернізація електричної передачі тепловоза

шляхом встановлення випрямляча тягового та перетворювачів, з використанням сучасної елементної бази 

(виробництва ТОВ «КЕП» м. Харків).

Випрямляч тяговий ТВД-1,5к-1000-У2

Номінальна потужність: 1500 кВт.

Номінальна вхідна напруга (лінійна): 3 х 660 В. 

Частота вхідної напруги: 40 – 150 Гц.

Номінальна вихідна напруга: 1000 В. 

Номінальний вихідний струм: 1500 А.

Максимальний вихідний струм (на протязі 5 хв.): 

1800 А.

ККД: 99,5 %.

Номінальні витрати охолоджуючого повітря,: 5

м/хв., 1500 Па

Перетворювач СТ61Т-100/75-У2, для

живлення бортової системи

Вхідна 3-фазна лінійна напруга: 120 ÷ 400 В. 

Частота вхідної напруги: 30 ÷ 100 Гц.

Вихідна напруга постійного струму: 75 В ± 1,5%.

Пульсація вихідної напруги, не більше: 2 %. 

Номінальний вихідний струм: 200 А. 

Уставка обмеження вихідного струму: 250 А.

ККД при вхідній напрузі 120 В, не менше: 85 %.

Перетворювач СТ61-450/110-У2, для живлення 

мотор компресора

Вхідна 3-фазна лінійна напруга: 120 ÷ 400 В. 

Частота вхідної напруги: 30 ÷ 100 Гц.

Вихідна напруга постійного струму: - 110 В ± 1,5 %. 

Пульсація вихідної напруги, не більше: 2 %.

Номінальний вихідний струм: 350 А. 

Уставка обмеження вихідного струму: 450 А.

ККД при вхідній напрузі 120 В, не менше: 85 %.



Обладнання тепловоза електронною мікропроцесорною 

системою діагностики та управління з монітором.
Мікропроцесорна система управління і діагностики МСУД-2 (далі по тексту - Система) призначена для 

автоматичного управління і контролю параметрів і технічного стану систем, вузлів і агрегатів 

маневрового тепловоза ТЕМ-2М. Система повинна аналізувати, реєструвати в пам'яті і відображати на 

екрані бортового комп'ютера інформацію про поточний стан параметрів і виявлені відхилення, а також 

стежити за режимами роботи двигуна і правильністю виконання апаратами тепловоза алгоритмів

складання схеми електропередачі.

До складу Системи входять: бортовий комп'ютер - 1 шт; блок управління і збору інформації (БУЗІ)

- 1 шт; комплект первинних датчиків - 1 компл; комплект монтажних частин - 1 компл; комплект 

експлуатаційної документації - 1 компл. Бортовий комп'ютер встановлюється на пульті машиніста. До 

складу комп'ютера входить кольоровий екран з сенсорною панеллю керування, жорсткий носій

інформації (SSD) для роботи операційної системи і зберігання даних роботи МСУД-2, джерело 

резервного живлення комп'ютера. Блок управління і збору інформації (БУЗІ) встановлюється у ВВК. До 

складу блоку входять наступні модулі: центральний контролер, що керує роботою блоку і стежить за 

його працездатністю модулями зв'язку з інформаційними шинами даних; модулі дискретних входів / 

виходів; модулі аналогових входів для зв'язку з первинними датчиками; вторинні джерела живлення.

Система має наступні функціональні характеристики: зчитування вхідних аналогових й дискретних 

сигналів, які використовуються для роботи алгоритмів; зчитування даних цифрових CAN-шин 

тепловоза, які використовуються для роботи алгоритмів; використовуючи дискретні вихідні сигнали 

керує обладнанням тепловоза за узгодженими алгоритмами; проводить моніторинг і виявляє відхилення 

в роботі обладнання тепловоза (перевищення контрольованими параметрами критичних і гранично

допустимих значень); відображення на екрані бортового комп'ютера отримані від пристроїв тепловоза 

дані в графічному і цифровому вигляді і у вигляді повідомлень про аварійні ситуації.



Встановлення роторно-пластинчатого 

компресора Mattei M111J (Італія) з приводом від 

електродвигуна.

Агрегат компресорний локомотивний АК ВРП-

4,5/10У2

Тип компресора - ВПР-4,5/10 У2 (повітряній, блок 

стиснення роторно-пластинчатий M111J, 

виробництво – Mattei, Італія)

Тип електродвигуна -2П2К

Номінальна потужність електродвигуна: 37 кВт. 

Продуктивність компресора: 4,5 ± 0,18 м3/хв.

Номінальний тиск повітря: 9,8 (1,098) атм (MПa). 

Рівень шуму: 84 дБ.

Вага: 650 кг.

Кількість на тепловозі: 1 шт.

Встановлення вентиляторів охолодження 

тягових електродвигунів з електричним 

приводом.

Електродвигун асинхронний 4АЖм225М6 

приводу вентилятора

охолодження тягових електродвигунів 

тепловозів від мережі

змінного струму номінальною частотою 100 Гц

(виробництва АТ «Електромашина», м. Харків)

Кількість на тепловозі: 2 шт.

Номінальна потужність: 45 кВт. 

Номінальна напруга: 400 В. 

Номінальний струм: 85 А.

Частота мережі: 100Гц.

Номінальні оберти: 2000 об/хв.

Коефіцієнт потужності: 0,83.

ККД: 92 %.

Вага: 400 кг.

Кліматичне виконання і категорія розміщення -

УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Модернізація шахти холодильника з 

встановленням

вентилятора з електричним приводом.

Електродвигун асинхронний 4АЖм225S6 

приводу вентилятора

холодильної камери тепловоза від мережі

змінного струму номінальною частотою 100 Гц 

(виробництва АТ «Електромашина», м. Харків)

Кількість на тепловозі: 1 шт. 

Номінальна потужність: 37 кВт. 

Номінальна напруга: 400 В. 

Номінальний струм: 70 А.

Частота мережі: 100 Гц. 

Номінальні оберти: 2000 об/хв. 

Коефіцієнт потужності: 0,84.

ККД: 82,3 %.

Вага: 275 кг.

Кліматичне виконання і категорія розміщення -

УХЛ2 по ГОСТ 15150.



У співпраці з Філією «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» 

АТ «Укрзалізниця» були виконані роботи з відновлення геометричних розмірів та несучих здатностей рам візків 

тепловозу та ремонт шкворневих вузлів тепловозу серії ТЕМ-2. Це дало можливість продовжити термін служби 

локомотива на 10 років. Під час виконання ремонту був розроблений ексклюзивний індивідуальний проект з 

розрахунками на міцність та підтвердженням ефективності технічних рішень, що дозволило відновити усі 

технічні характеристики рам тепловозів.

.

Після проведення комплексу заходів з відновлення рами тепловозу були досягнуті технічні характеристики 

які відповідають нормативним параметрам, що дозволило подальшу безпечну експлуатацію тепловозу!



Основні проекти модернізації

Нашим підприємством розроблено проект модернізації тепловоза серії ТЕМ-7 із встановленням дизеля типу 

8DZC виробництва компанії АВС, із встановленням нового тягового агрегату виробництва ДП 

«Завод«Електроважмаш».



Основні проекти модернізації
Нашим підприємством розроблено проекти модернізації тепловозів серії ТГМ-4 та ТГМ-6 із встановленням

нового високооборотного дизеля серії QST30 виробництва фірми Cummins (США) та модернізацією

гідравлічної передачі тепловоза серії УГП.



Основні проекти модернізації

Можливі варіанти модернізації локомотивів с заміною застарілих дизелів

Встановлення нового дизелю тип Встановлення нового дизелю типу

2ТЕ10

ТЭМ-2 Caterpillar (США)

Cummins (США)

ABC (Бельгія)

Mini Scid GE (США)

2М62 Д49 (Коломна)

8DZC – ABC (Бельгія)

Caterpillar (США)

Cummins (США)

Super Scid GE (США)

ТГМ-4, ТГМ-6

Caterpillar (США)

Cummins (США)

Д49 (Коломна)

8DZC – ABC (Бельгія)

Caterpillar (США)

Cummins (США)

Super Scid GE (США)



Одним з напрямків роботи підприємства є модернізація

колісно-моторних блоків

 виготовлення деталей та складальних одиниць

 формування колісної пари згідно проекту та вимог ВНД 32.0.07.001

 нанесення знаків і тавра

 огляд колісної пари відповідно до вимог ВНД 32.0.07.001

 встановлення електродвигуна постійного

струму модернізованого типу

 складання КМБ згідно проекту

 ревізія буксових вузлів згідно з ЦТ-0165

 обкатка КМБ на спеціальному стенді



Випробовування колісно-моторних блоків методом взаємного

навантаження на станції випробувань



Наше підприємство здійснює ремонт у повному обсязі та з частковою заміною вузлів з 

повним оглядом колісних пар тепловозів серій М62, ТЕМ2, 2ТЕ116, ТЕМ7, 2ТЕ10, ЧМЕ3, 

ТЕП70, ТГМ4, ТГМ6; електровозів серій ВЛ-8, ВЛ-10, ВЛ-11, ВЛ-40, ВЛ-80, ВЛ-82; 

електропоїздів серій ЕР-1, ЕР-2



Наше підприємство виконує ремонт типів дизелів:

14Д40; Д50; Д49; Д100 з перевіркою всіх параметрів

на станції випробування дизелів, а також виконує

ремонт блоків циліндрів відповідних дизелів з

перевіркою геометричних параметрів на

вимірювальному комплексі СКБД



Перевірка рам візків виконується на лазерному

вимірювальному комплексі ЛІС-РТ, який призначений

для контролю геометричних параметрів рам візків

рухомого складу всіх типів.

Локомотивам, що пройшли капітальний ремонт чи

модернізацію, виконується визначення навантажень

на кожну вісь на стаціонарній станції розвішування

локомотивів.



На підприємстві налагоджено повний цикл виготовлення запасних частин та комплектуючих



Сервісна підтримка

• Проведення всіх циклів ремонтних операцій з відновлення працездатності рухомого

складу тепловозів, дизелів з подальшим проведенням реостатних та пробігових

випробувань.

• Післяремонтний гарантійний термін на вузли та агрегати локомотивів встановлюється

на період до наступного заводського ремонту.

• Технічний аудит спеціалістами Полтавського ТРЗ приписного локомотивного парку

Замовника з розробкою графіків ремонту та модернізації локомотивів.

• Сервісні гарантії надійності та експлуатаційної готовності локомотива.

• Моніторинг та оптимізація експлуатаційних показників.

• Облік відмов та показників надійності.

• Навчання персоналу.

• Ведення трудових договорів із персоналом депо чи надання свого персоналу до

роботи.

• Нагляд за персоналом депо.

• Забезпечення розслідування подій.



Ми будемо раді співпраці!

вул. Гайового,30, Полтава, Україна

www.trz.com.ua

http://www.trz.com.ua/

