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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 

ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ

спец�альн� вантажн� автомоб�л�
(спец�ального призначення для перевезення

особового складу та персоналу, обладнання
та механ�зм�в тощо);

комерц�йний транспорт;

спецтехн�ка (пожежна, дорожньо-буд�вельна,

комунальна, сн�гоприбиральна, аеродромна,

л�сова, с�льськогосподарська,

автовишки, автог�дроп�дйомники,

автокрани та п�дйомники);

автобуси р�зного роду призначення.
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СПЕЦІАЛЬНІ ВАНТАЖНІ
АВТОМОБІЛІ

Фото найб�льш популярних
типових техн�чних р�шень.
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КОМЕРЦІЙНИЙ
ТРАНСПОРТ

Фото найб�льш популярних
типових техн�чних р�шень.
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СПЕЦТЕХНІКА

Фото найб�льш популярних
типових техн�чних р�шень.
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АВТОБУСИ РІЗНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

Фото найб�льш популярних
типових техн�чних р�шень.



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

Товариство з обмеженою в�дпов�дальн�стю "ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ"

створене в 2015 роц� та має техн�чно оснащен� виробнич� й обслуговуюч�
прим�щення. Додатково наявн� можливост� щодо серв�сного обслуговування та

ремонту автотранспорту на виробничих площадках компан�ї. 

Середн�й в�к персоналу компан�ї складає 45 рок�в.

Кл�єнтами компан�ї є ф�зичн�, юридичн� особи, в тому числ� комунальної та
державної форми власност�.

ТОВ "ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" надає послуги замовникам «п�д ключ»:

в�д оформлення замовлення, укладання угоди до державної реєстрац�ї
транспортного засобу чи його модиф�кац�й.



ЗСО • 2020

Виробнич� можливост� 
Матер�ально техн�чна база п�дприємства включає в

себе металообробне зварювальне гальван�чне
фарбувальне обладнання цехи для зб�рки та склади

П�дприємство має в своєму розпорядженн� необх�дну 
техн�ку � досв�дчених фах�вц�в Це дозволяє виробляти 

фургони кузова платформи за загальноприйнятими 
стандартами � паралельно вести активну розробку 
нових нестандартних р�шень в сфер� надбудов для 

шас� автомоб�л�в причеп�в нап�впричеп�в та
модиф�кац�ї кузов�в автотранспорту р�зного типу
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ПРОДУКЦІЯ ВЛАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА

ТОВ "ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ"



Орган�зац�я виробничого процесу
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО?

І Д Е Я П О Т Р Е Б А
Замовник подає заявку котра

оформлюється сп�льно з
фах�вцями компан�ї в

Техн�чне завдання

К О Н С Т Р У Ю В А Н Н Я
Розробка компан�єю 

конструкторської та техн�чної 
документац�ї Узгодження 

кошторису та укладання угоди

Д Е Р Ж А В Н А Р Е Є С Т Р А Ц І Я
Отримання дозв�льних документ�в

та сертиф�кат�в на в�дпов�дн�сть
державним стандартам та

нормативам

В И Р О Б Н И Ц Т В О
Повний виробничий цикл з 

виготовлення транспортного 
засобу

П Е Р Е Д А Ч А
З А М О В Н И К У
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Пожежний автомоб�ль призначений для доставки до м�сця пожеж�
особового складу, першочергового обсягу води � пожежнотехн�чного

озброєння, а також для гас�ння водою з цистерни, водойми через г�дранти. 

Ствольна пожежна техн�ка є одним з основних � найб�льш потужних засоб�в
боротьби з пожежами, що знаходяться на озброєнн� пожежних частин або

входять до оснащення протипожежного захисту пожежонебезпечних
об'єкт�в. 

Як св�дчить �стор�я пожежної охорони, гас�ння будь-якої пожеж� не
об�йдеться без застосування лафетних ствол�в. Їх роль при гас�нн� наст�льки 
велика, що нав�ть масштаби пожеж� прийнято оц�нювати к�льк�стю зад�яних 

на гас�нн� пожеж� лафетних ствол�в.

Автомоб�ль обладнаний пожежним насосом, ємн�стю для п�ноутворювача.

Цистерна з водою - 2500 л. 
Бак з п�ною -  150 л.

Пожежний автомоб�ль з лафетним
стволом
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Автоцистерна пожежна
Пожежна автоцистерна являє собою конструкц�ю на баз� певного

вантажного автомоб�ля, що обладнаний додатковими пристроями.

Основними складовими частинами є ємност� для транспортування
вогнегасних р�дких речовин, таких як вода або п�ноутворювач.

Ефективн�сть використання пожежних автоцистерн актуальна при виїзд� на
гас�ння пожеж в безводн� райони або при локал�зац�ї загорань в зам�ськ�й

м�сцевост�, при в�дсутност� джерел водопостачання або водозабору.

Автоцистерна пожежна призначена для л�кв�дац�ї та локал�зац�ї
надзвичайної ситуац�ї до прибуття основних оперативних сил.

 Забезпечує доставку до м�сця пожеж� особового складу (до 6-ти ос�б),

обладнання та �нструменту для: проведення розв�дки, л�кв�дац�ї вогнищ,

порятунку постраждалих, проведення авар�йно-рятувальних роб�т при ДТП

Кол�сна формула 4х2. 

М�стк�сть  цистерни для води - 3700 л.

М�стк�сть  п�нобаку-  220 л.
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Автокран
Автомоб�льн� крани на кол�сному шас� призначен� для виконання вантажно-

розвантажувальних � буд�вельно-монтажних роб�т з� звичайними вантажами на
буд�вельних об'єктах. Крани компактн�, маневрен� � збалансован� по мас�.

        Г�дравл�чна система кранової установки забезпечує плавне керування
вс�ма механ�змами з широким д�апазоном швидкостей робочих операц�й, а

також можлив�сть одночасного поєднання дек�лькох кранових операц�й.

Можлив�сть роботи автокрана в робоч�й зон� (360 градус�в) м�н�м�зує к�льк�сть
необх�дних переустановлень крана � п�двищує ефективн�сть його використання

при робот�.

Кол�сна формула 4х2.

В залежност� в�д модел� стр�ли крану:

- вантажоп�дйомн�сть до 40 т.

- максимальний вил�т стр�ли - до 26 м.

.
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Евакуатори транспортних засоб�в
Евакуатор - це спец�альний транспортний зас�б, що має, в залежност� в�д

функц�онального призначення, обладнання  для навантаження-

розвантаження � перевезення  автомоб�л�в до м�сця ремонту чи стоянки.

Евакуатор, що оснащений леб�дкою, зазвичай призначається для евакуац�ї ТЗ
масою не б�льш 7 т.  Принцип д�ї досить простий: за допомогою леб�дки

автомоб�ль по апарелям затягується на платформу. 

Б�льш ефективним вар�антом є евакуатор з г�дроман�пулятором. В�н поєднує в
соб� вантажну машину � кран. Такий тип евакуатора незам�нний для

навантаження-розвантаження авто п�сля авар�й або  якщо машина  зламалася
в дороз�.

Для прискорення процедури навантаження пошкодженого авто може
використовуватися евакуатор з леб�дкою � зсувною платформою. Такий

евакуатор п�дходить для авто будь-якої тоннажност� � габарит�в. Кр�м того, є
спецтехн�ка з прямою � ламаної платформою.

В залежност� в�д модел� евакуатори можуть обладнуватися п�дн�мально-

зсувною платформою чи краном-ман�пулятором з� спец�альним захоплювачем.
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Автомоб�ль спец�ал�зований
бортовий з краново-

ман�пуляторною установкою

 Автомоб�ль виготовлений на баз� шас� з кол�сною формулою 6х4.

 Призначення: транспортування вантаж�в, устаткування, виконання
вантажно-розвантажувальних � монтажних роб�т.

Бортов� спец�ал�зован� автомоб�л� можуть бути виготовлен� на баз� р�зних
шас� (в�дпов�дно до побажань замовника), з р�зними кол�сними формулами

(4х2, 4х4, 6х4, 6х6, тощо). 

Розм�ри кузову адаптуються п�д обране замовником шас�. 

Виходячи з призначення транспортного засобу п�дбираються матер�али
виконання кузова � кран-ман�пулятор з необх�дними характеристиками.
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См�ттєвози

См�ттєвоз - узагальнена назва автомоб�л�в, призначених для збирання �
транспортування р�зних в�дход�в. 

Наймасов�ший тип см�ттєвоз�в возить тверд� комунальн� в�дходи. 

Є см�ттєвози для перевезення великовагових � великогабаритних в�дход�в.

См�ттєвози в�др�зняються вантажоп�дйомн�стю, об'ємом кузова, типом
механ�зму завантаження (б�чний, задн�й, фронтальний), наявн�стю механ�зму

ущ�льнення в�дход�в, способом завантаження (ручний, механ�зований) � типом
кузова (кузовний, рамний бункеровоз  з рухомою п�длогою, з крюковим

захопленням).
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Комб�нован� дорожн� машини (КДМ)

Комб�нован� дорожн� машини (КДМ) - дозволяють зд�йснювати ефективне
ц�лор�чне обслуговування автомоб�льних дор�г.

КДМ - це комплект швидкоз'ємного нав�сного обладнання, що монтується на
шас� вантажного автомоб�ля з потр�бними габаритами � вантажоп�дйомн�стю. 

Оснащення п�дбирається �ндив�дуально - його склад залежить в�д перел�ку
роб�т, котрий необх�дно буде виконувати комунальному п�дприємству.

Для виконання необх�дних роб�т автомоб�ль оснащується в�дпов�дним
обладнанням: для поливу та миття дороги, плужним (передн�, середн�, б�чн�

в�двали), щ�тковим, п�ско- � солерозкидним.

Оптимальним вар�антом вважається комплектац�я «зима-л�то», з котрою
ун�версальна машина виконує вс� види заход�в по догляду за дорогами в будь-

яку пору року. При необх�дност� КДМ може функц�онувати як звичайний
самоскид � використовуватися для перевезення сипучих вантаж�в.
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Каналопромивн� машини
Каналопромивн� машини використовуються для очищення канал�зац�йних

систем, водосток�в, колодяз�в, в�дст�йник�в в раз� виникнення в них засм�чень
або в ц�лях проф�лактики таких. Принцип роботи ц�єї техн�ки полягає в

г�дродинам�чному вимиванн� забруднень з� ст�нок труб р�зного д�аметру �
перем�щенн� в�дход�в до канал�зац�йних в�дст�йник�в � колодяз�в, з котрих вони

згодом видаляються мулососними машинами.

Спец�альне обладнання, котрим комплектуються сучасн� каналопромивн�
машини - це водяний насос з приводом, що здатний створювати нап�р води

високого тиску; цистерна;  барабан з� складеним рукавом (майже у вс�х
моделей розташований в задн�й частин�); г�дравл�чне та допом�жне

обладнання. 

Ця техн�ка комплектується набором р�зних каналопромивних насадок, що
виконують р�зн� функц�ї:  г�дродинам�чна очистка труб;  усунення авар�йних

засм�чень; боротьба з жировими в�дкладеннями, кореневими утвореннями в
трубах.
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Мулососн� машини

Сфера застосування мулососної техн�ки дуже р�зноман�тна. В основному
виконуються наступн� завдання: розчищення зливової канал�зац�ї; в�дкачка

грунтових вод; очищення ставк�в, басейн�в, дренажних систем фонтан�в;

очищення бункер�в автомийок; очищення свердловин, колодяз�в;

асен�зац�йн� роботи (в раз� комб�нованого виконання).

Мулососна машина складається з цистерни � набору спец�ального
обладнання, що розм�щене на шас� вантажного автомоб�ля. 

Цистерна є ємн�стю для збору мас з мулом, котр� надходять до неї за рахунок
створення ефекту розрядження атмосфери. 

Додаткове обладнання, що змонтоване на автомоб�л�, призначається для
подач� шланга безпосередньо в канали, котр� очищаються (через зливов�

колодяз�), котр� зазвичай розташован� п�д дорожн�м полотном на глибин� 2-3 м.
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Вакуумн� машини
Вакуумн� (асен�заторськ�) машини призначен� для збору, транспортування та

в�двантаження р�дких в�дход�в, що не м�стять горючих, агресивних �
вибухонебезпечних речовин.

Вакуумна машина - це автомоб�льне шас�, на якому змонтован� цистерна з
вакуумним насосом � прийомним шлангом, запоб�жники в�д перевантаження,

кран управл�ння та �нше обладнання. 

Принцип д�ї асен�заторської машини вкрай простий: насос утворює всередин�
цистерни низький тиск, п�д впливом якого в�дходи закачуються всередину

через приймальний шланг. 

Щоб уникнути переповнення цистерни є запоб�жна система �з звуковою
сиреною. П�сля вмикання сирени (звуковий сигнал спрацювання запоб�жника)

насос автоматично вимикається. 

Обсяг цистерни може досягати 12 метр�в куб�чних, а довжина всмоктуючого
рукава - 15 м. За потреби, вона може бути зб�льшена до 25 м, але це

потребуватиме встановлення  б�льш потужного насоса.
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Автомоб�ль спец�ал�зований для
перевезення вахтових бригад та

�нструменту
Спец�ал�зований автомоб�ль призначений для перевезення орган�зованих

груп людей та необх�дного �нструменту дорогами вс�х категор�й. 

Фургон має два окремих  в�дс�ки: пасажирський (для перевезення людей) та
вантажний (для перевезення необх�дного �нструменту). 

Кл�матичне виконання фургону -  У (для роботи при температур� в�д м�нус 40

до плюс 40 градус�в).

Вантажний в�дс�к фургону виконаний з нержав�ючої стал� та в�дбортовкою з
рифленого алюм�н�ю. 

Додатково спец�ал�зований автомоб�ль обладнаний леб�дкою, дизельним
генератором, необх�дними в дороз� аптечками � вогнегасниками, тощо.

Спец�ал�зован� автомоб�л� можуть бути виготовлен� на баз� р�зних шас�
(в�дпов�дно до побажань замовника), з р�зними кол�сними формулами (4х2,

4х4, 6х4, 6х6, тощо). Розм�ри фургону, пасажирського та вантажного
в�дд�лення, адаптуються п�д обране замовником шас�. 
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Автомоб�л� з бортовою платформою
(Бортов� та Борт-тенти)

Бортова платформа без тенту призначена для перевезення вантаж�в р�зних
габарит�в. Це найб�льш ун�версальний транспортний зас�б, так як дозволяє

зд�йснювати вантажно-розвантажувальн� роботи з боку заднього борту, з бок�в
� зверху. У автомоб�л�в великої довжини б�чн� борти под�ляються на секц�ї, що в

закритому положенн� ф�ксуються на кутових � пром�жних ст�йках.

Тентований борт (борт-тент) - це бортова платформа, що оснащена каркасом
та тентованим покриттям, котрий забезпечує додатковий захист вантажу в�д

опад�в, пилу, бруду. 

В асортименті тентован� бортов� платформи з� стац�онарним тентом, зсувним
дахом, зсувним бортом (штора). 

Борти такої платформи можуть бути виготовлен� як з чорного металу (сталь
в�дпов�дної марки), так � з алюм�н�ю. За бажанням кл�єнта, бортова тентована

платформа може бути обладнана задн�ми орними дверима (кут в�дкриття -270

градус�в) � жорсткими передн�ми ст�нками.
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Промтоварний фургон

Промтоварний фургон призначений для перевезення р�зних вантаж�в
промислового призначення, а також продовольчих товар�в, що не

потребують особливих температурних умов транспортування. Вони мають
просту невибагливу конструкц�ю, але забезпечують над�йний захист вм�сту

в�д зовн�шн�х вплив�в: сонячного св�тла, пилу, атмосферних опад�в � �нших
чинник�в.

Промтоварн� фургони адаптован� для транспортування промислових вантаж�в
при температур� в�д -40 до +40 градус�в � вологост� атмосферного пов�тря не

вище 80%. 

Додатково фургон комплектується висувною драбиною, ручкою на торц�
дверного отвору (для зручного п�дйому до кузову фургона), кронштейнами 

бічного захисту, проф�лями б�чного захисту (зг�дно вимог безпеки дорожнього 
руху).  Для безпечного п�д'їзду до рампи на дверному портал� передбачен�

гумов� в�дб�йники.
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Ізотерм�чний фургон представляє собою вантажний автомоб�ль �з замкнутим
герметичним кузовом, що виготовлений з сендв�ч-панелей з утеплювачем.

Така конструкц�я забезпечує: 

- стаб�льний температурний режим всередин� вантажної камери, що не
зм�нюється п�д впливом зовн�шнього середовища; 

- захист вантажу в�д механ�чних пошкоджень при з�ткненн�, випадкових
ударах, потрапляннях др�бних � великих сторонн�х об'єкт�в; 

 - �золяц�ю робочої зони в�д проникнення в неї м�кроорган�зм�в (грибк�в,

бактер�й), газ�в, пар�в � аерозол�в, як� могли б зашкодити швидкопсувним
вантажам. 

Рефрижератор - зас�б транспортування, що має �зометричний кузов �
холодильний агрегат, завдяки якому при приблизному показнику зовн�шнього

середовища + 30 ° С можна п�дтримувати оптимально низьку температуру
всередин� самого пристрою. 

Ун�версальн� автофургони-рефрижератори використовуються для
перевезення продукт�в харчування в замороженому вигляд� при загальному

температурному режим� в�д -21 ° С до + 11 ° С. 

Ізотерм�чн� та рефрижераторн�
фургони
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Фургони для доставки хл�ба

Хл�бн� фургони призначен� для перевезення хл�бобулочних � кондитерських
вироб�в на лотках. Конструкц�я фургону забезпечує зручн�сть доставки товару

з� збереженням температурного режиму та  захищає в�д впливу
навколишнього середовища. 

Надбудова являє собою фургон з 4-ма, 5-ма, 6-ма б�чними дверима
(найпоширен�ш�) з спец�альною внутр�шньою конструкц�єю, яка дозволяє

перевозити хл�б в лотках. В залежност� в�д габарит�в фургона � к�лькост�
дверей зм�нюється число лотк�в. Найб�льш розповсюджен� фургони

розрахован� на 96, 120, 128, 135, 144, 180, 200 стандартних лотк�в.

Для зручност� завантаження/вивантаження хл�бних лотк�в ус� двер� обладнан�
спец�альними ф�ксаторами,котр�� перешкоджають дов�льному руху двер�.
Також 1-ш� в�д каб�ни двер� фургону обладнан� спец�альним стопором, що

обмежує х�д двер�, тим самим захищає каб�ну автомоб�ля в�д удару дверима
фургона.

При встановленн� фургон�в автомоб�л� оснащуються велов�дб�йниками,

пластиковими п�дкрилками, габаритними � маркерними вогнями, що
в�дпов�дає вс�м вимогам безпеки дорожнього руху.



ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА

Сер�йне та �ндив�дуальне
виготовлення продукц�ї

ТЕХНОЛОГІЇ

Сер�йна продукц�я виготовляється на
конвеєрних л�н�ях, що дозволяє

скоротити терм�ни виробництва
загальної к�лькост� транспортних

засоб�в

ЗСО • 2020

26



РОЗРАХУНОК ЦІНИ ДОГОВОРУ

Спец�ал�зован� автомоб�л� можуть бути
виготовлен� на баз� р�зних шас� в�дпов�дно
до побажань замовника з р�зними кол�сними
формулами х х х х та �нш�
Розм�ри надбудови адаптуються п�д обране
замовником шас� Виходячи з призначення
транспортного засобу п�дбираються
матер�али та комплектуюче устаткування

На п�дстав� кошторису та обсягу виробництва
розраховується ц�на договору а також
визначається к�нцева варт�сть одиниц�
транспортного засобу

Увага

Ц�на розраховується �ндив�дуально п�д кожне
замовлення



19950, Україна, Черкаська область, 

Чорнобаївський район, с. Іркл�їв, вул. Прикордонна, 3

А Д Р Е С А

+38(0472) 73 90 00 - приймальня
(0472) 71 12 66 - тел./факс

в�дд�л продажу:

+38(067) 627-65-65

+38(067) 3- 2-

Т Е Л Е Ф О Н Н І  Н О М Е Р И

САЙТ:
www.zso.in.ua

E M A I L
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Контактна �нформац�я
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС!

sales@zso.in.ua
info@zso.in.ua

46    5    56




