
АВАРІЙНО-РЕМОНТНІ 
ТА БРИГАДНІ АВТОМОБІЛІ

АВАРІЙНО-РЕМОНТНІ 
ТА БРИГАДНІ АВТОМОБІЛІ

від ТЕХКОМПЛЕКТвід ТЕХКОМПЛЕКТ

ВИРОБНИЦТВО 
СПЕЦТЕХНІКИ  № 1
В УКРАЇНІ

БЕЗПЕКА  •    ОПЕРАТИВНІСТЬ   •    НАДІЙНІСТЬ

  

info@thk.kiev.ua

0 800 300 730*

+38 067 700 4395

*Вхідні дзвінки є безкоштовними 
з усіх номерів операторів зв’язку України 

Замовлення техніки на Заводі Спецтехніки Техкомплект гарантує нашим клієнтам 
отримання обладнання, яке повністю відповідає їхнім запитам і завданням бізнесу.

Для досягнення поставленої мети ми:  
Вислухаємо вашу точку зору
Вивчимо умови експлуатації обладнання
Зрозуміємо ваші запити
Розробимо рішення, оптимальні для поліпшення ефективності, скорочення витрат і 
підвищення рентабельності вашого бізнесу.

 #власневиробництво

 

Завод Спецтехніки Техкомплект гарантує
Індивідуальний підхід у вирішенні виготовлення 
спецтехніки
Ефективне та вигідне співробітництво незалежно від 
того, чи потрібна вам одна одиниця, або є потреба в 
оновленні всього автопарку.

ТИПОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОЄКТИ 
ДЛЯ АВАРІЙНО-РЕМОНТНИХ СЛУЖБ
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АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СПЕЦТЕХНИКА

Автомобілі аварійно-ремонтної служби призначені для 
перевезення обслуговуючого персоналу та необхідного 
обладнання до місця аварії.

Ця техніка незамінна в газових, водопостачальних, елек-
тромережах та інших галузях, де можуть знадобитися 
швидка ліквідація наслідків аварій або терміновий 
ремонт.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:
Два ізольованих відсіки: пасажирський і ремонтний.
Пасажирський відсік виготовляється з теплоізолюючих 
сендвіч-панелей, має вентиляційний люк і автономний 
обігрівач. 
У ремонтний відсік встановлене технологічне обладнан-
ня, тут же знаходиться інструмент.
Пасажиромісткість: 3-10 осіб, включно з водієм.
Кількість дверей, вікон, вентиляційних люків у фургонах - 
відповідно до побажань замовника.

ПЕРЕВАГИ СПЕЦТЕХНІКИ від ТЕХКОМПЛЕКТ:
Багатофункціональність – комплектація  різноманітним 
обладнанням та інструментом. 
Електробезпека – установка електрощита для управ- 
ління та контролю за навантаженням, з можливістю 
одночасного підключення до 6 енергоспоживачів.
Зручний сервіс – швидкий доступ до електрощита та 
іншого обладнання через розсувні штори-жалюзі.
Додаткові можливості – опціонально можлива 
комплектація виносними прожекторами, вентилятора-
ми, електро- і шанцевим інструментами, плакатами 
огорожі, ложементами для транспортування кисневих і 
газових балонів, газовими рукавами з редукторами і 
пальником.
Відповідність вимогам українського законодавства – 
автомобіль фарбується згідно з чинними нормами 
ДСТУ, може комплектуватися проблисковими маячка-
ми і СГУ.
Розраховано на використання в Україні – експлуатація 
в районах з помірним кліматом, при температурі навко-
лишнього повітря від -30 - +40оС. Можлива комплектація 
кондиціонером і обігрівачем.
Гнучкість рішення – конструювання та збирання вико-
нуються як на запропонованій новій автотехніці - 
PEUGEOT, CITROEN, OPEL, VOLKSWAGEN, IVECO, MAN, 
MERCEDES, FORD, RENAULT, МАЗ, HDC Белава, JAC, 
ISUZU, FOTON, DONGFENG та ін., так і на базі шасі замов-
ника.

Вахтовий автобус - це багатофункціональний і надійний 
засіб для вирішення великої кількості повсякденних 
завдань.
Вахтовий автобус використовується для перевезення 
бригад до місця проведення ремонту, виконання 
аварійних, монтажних та інших робіт.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:
Доступ в салон вахтового автобуса здійснюється через 
бічні одностулкові й задні одностулкові двері.
Під задніми дверима розташована висувна драбина, що 
фіксується під час руху в коробі під підлогою фургона.
Пасажиромісткість: 20-30 осіб в салоні + 2 особи в 
кабіні, включно з водієм.
Кількість дверей, вікон, вентиляційних люків у фургоні - 
відповідно до побажань замовника.

ПЕРЕВАГИ ВАХТОВИХ АВТОБУСІВ, 
БРИГАДНИХ АВТОМОБИЛІВ ТА 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖИТЛОВИХ МОДУЛІВ 
ВІД ТЕХКОМПЛЕКТ:

Універсальність – рішення, що пропонуються, виконані 
в повній відповідності до світових стандартів.
Витривалість - транспортні засоби успішно використо-
вуються в складних і навіть екстремальних дорожніх 
умовах.
Гнучкість рішення - конструювання та виробництво 
виконуються на базі вантажних шасі МАЗ, HDC Белава, 
IVECO, MAN, MERCEDES, FORD, RENAULT, JAC, ISUZU, а 
також на базі шасі замовника.

Завод Спецтехніки Техкомплект – провідний 
виробник вахтових та аварійно-ремонтних спеціалі- 
зованих автомобілів в Україні.

Ми змогли цього досягти завдяки:
Продажу готових продуктів високої якості в обсязі 
70% ринку України в даній галузі
Розвиненій дилерській мережі по всій Україні
Кращим гарантійним умовам в галузі
Підприємство має всі необхідні дозволи і технічні 
умови для виробництва вахтової і аварійно- 
ремонтної спецавтотехніки.

ВАХТОВІ АВТОБУСИ, БРИГАДНІ АВТОМОБІЛІ, 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЖИТЛОВІ МОДУЛІ

 #власневиробництво
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