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• Відсутність детального продуманого плану та 3D -моделі об’єкту.

• Необґрунтована зміна обраного обладнання в активній фазі процесу
проєктування.

• Неправильне планування, невірний прогноз і відсутність розуміння реальних
термінів реалізації проєкту.

• Орієнтація лише на вартість робіт при виборі монтажної бригади.

• Недостатній контроль на всіх етапах будівництва.

• Відсутність геодезійних вишукувань.

• Неправильне тривале зберігання обладнання до початку монтажу.

ЧИ ГОТОВІ ВИ НЕСТИ РИЗИКИ МОНТАЖУ ВАШОГО 
ОБЛАДНАННЯ НЕПРОФЕСІЙНИМИ БРИГАДАМИ?
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ПРАВИЛЬНІСТЬ МОНТАЖУ –
ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ТА 
БЕЗПРОБЛЕМНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ.
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ЯКІСНИЙ МОНТАЖ – ЦЕ МОНТАЖ ВІД ВИРОБНИКА ОБЛАДНАННЯ

• Мінімальний термін монтажу – адже виробник знає, як правильно та швидко
збирати власне обладнання.

• Має власні професійні монтажні бригади.

• Монтажники мають усі необхідні допуски та дозволи.

• Монтажні бригади забезпечені необхідним професійним оснащенням та
інструментами.
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2020 РІК У ЦИФРАХ

200 монтажників

до 5 об’єктів

одночасно

8 областей України

14 зданих об’єктів



ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ ВІД KMZ INDUSTRIES?

• Висококваліфіковані монтажники.

• Необхідні інженерно-технічні працівники: головний інженер
проєкту, інженер-проєктувальник, інженер-кошторисник,
інженер-будівельник, економіст, комірник, головний механік,
інженер з охорони праці.

• Професійний інструмент (Hilti, Würth, MILWAUKEE).

• Власне оснащення (ланцюгові талі Haklift, Фінляндія).

• Спецодяг та засоби індивідуального захисту.

• Виконання робіт у суворій відповідності з проєктом виробничих
робіт та нормами охорони праці.
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ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ – ФІНАЛ БУДЬ-ЯКОГО 
МОНТАЖУ

• Акти на приховані роботи.

• Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

• Акти приймання змонтованого обладнання.

• Журнали ведення робіт.

• Виконавчі схеми та інші документи, необхідні для
прийняття держкомісією об'єкта в експлуатацію.
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Замовляючи послугу монтажу від KMZ Industries, ви отримуєте
розширену гарантію 36 місяців на силоси та транспортне обладнання.

МОНТАЖ ВІД KMZ INDUSTRIES = 36 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ
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МОНТАЖ = ШЕФМОНТАЖ?



www.kmzindustries.ua

ШЕФМОНТАЖ – ЦЕ КОНСАЛТИНГ

• Консультації щодо порядку, правильності та технологічної
послідовності виконання монтажних робіт.

• Роз'яснення складальних креслень.

• Спостереження за ходом виконання монтажних робіт.

ШЕФМОНТАЖНИК:

• не здійснює нагляд,

• не прораб,

• не проєктувальник.



www.kmzindustries.ua

ШЕФМОНТАЖНИК – ЦЕ СПОКІЙ ТА ВПЕВНЕНІСТЬ 
ЗАМОВНИКА

• Постійна присутність на майданчику представника заводу-виробника. 

• Пряма комунікація із заводом по нагальних питаннях.

• Впевненість в тому, що гарантія на обладнання буде надана.

• Підказує технічному нагляду, на що слід звернути увагу.

• Допомагає замовнику розібратися в тонкощах монтажу та інших нюансах.



ОГЛЯД, ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ, СЕРВІС ТА РЕМОНТ

Професійний огляд:

 Досвідчені фахівці.

 Оптичне та лазерне обладнання.

 Докладні звіти з рекомендаціями.

Пусконалагоджувальні роботи:

 Передпусковий огляд.

 Налаштування обладнання.

 Висновок на проєктну потужність.

Сервіс та ремонт:

 Спеціальний інструмент.

 Мобільність.

 Професіоналізм.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

+380 (50) 435-76-97
sales@kmzindustries.ua
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