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Токарний верстат з ЧПК  
моделі КЖ16274Ф3 

Токарний верстат з ЧПК  
моделі КЖ16275Ф3 



Колесотокарний верстат з ЧПК  
моделі 1836.10МФ3 

Колесотокарний верстат з ЧПК  
моделі 1К836Ф3 



ГІДРОСТАТИЧНІ ОПОРИ ТА ПЕРЕДАЧІ 
ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ 



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ 



Обробка важких деталей в цехах машинобудівних підприємств  
на верстатах нового покоління 



Валки прокатних станів, 
оброблені на верстатах 

моделей КЖ16274Ф3 та 
КЖ16275Ф3 

Динаміка підвищення обсягів виробництва 
прокатних валків та енергетичного 

устаткування на ПАТ НКМЗ із застосуванням 
верстатів 

 мод. КЖ16275Ф3 і КЖ16274Ф3 



Крупногабаритні роторні вали, які 
виготовлені в умовах АТ НКМЗ на 
верстатах мод. КЖ16274ФЗ та 
КЖ16275ФЗ для вітрових 
енергетичних установок 

Обробка гребних валів 

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
ВЕС "Новоазовська»: 
- вітроенергетичні установки потужністю 2,5 МВт; 
- висота до 160 м; 
- розмір лопатей гвинта від 90 до 104 м; 
- маса моторної гондоли 96 т. 



Турбіни виробництва Харківського турбінного заводу  
ВАТ «Турбоатом», які оброблені на важких верстатах виробництва ВАТ КЗВВ 



Створені конкурентноспроможні  високоточні важкі токарні верстати з ЧПК для 
обробки деталей масою до 400 т, діаметром до 5000 мм, довжиною до 24000 мм. 
 Вирішені важливі технічні та соціально-економічні задачі: 
-  наповнення внутрішнього ринку сучасними високоефективними  
конкурентоспроможними верстатами нового покоління замість імпортних 
аналогів; 
-  створення можливостей розвитку важкого машинобудування, суднобудування, 
енергетики, транспорту та ін., що забезпечує суттєве збільшення нових робочих 
місць; 
-  забезпечення розвитку екологічно чистої вітрової електроенергетики, що дає 
можливість суттєвого зменшення імпорту газу; 
-  значного збільшення експорту з України важких токарних верстатів в 26 країн 
світу, розширення експорту продукції, виготовленої на цьому устаткуванні (до 75% 
від загального випуску).  
-  підвищення продуктивність обробки крупногабаритних деталей на 30-45%, 
збільшення в 1,3 рази кількості робочих місць в машинобудуванні, металургії, 
гірничодобуванні, суднобудуванні. 
 Науковий внесок - 11 монографій, 408 публікацій, 52 патента. 
 Загальний економічний ефект - 423,9 млн. грн. на рік . 


