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ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» більш ніж за 65 років

клопіткої роботи, досягнув провідних позицій з виробництва

обладнання для агро-промислового комплексу.

Унікальний досвід набутий протягом довгих років, сформував

сильну виробничу та технічну базу. Гарна репутація чесного і

якісного виробника дає можливість успішно реалізовувати свою

продукцію не лише в Україні, а і в країнах ближнього зарубіжжя!

Маючи у своєму розпорядженні високопродуктивний широкий

парк технологічного обладнання, кваліфікований інженерно-

технічний персонал, завод виробляє більш ніж 350 одиниць

обладнання, ліній та цехів для переробки скоту, свиней, птиці та

продуктів їх забою.

Одним з провідних напрямків діяльності заводу є – виробництво

теплоенергетичного обладнання, а зокрема іноваційних

Опалювальних блоків на соломі марки AKU.

Налагодженне виробництво енергозапчастин для парових турбін

та ліній для виготовлення тротуарної плитки.

ПАТ «Полтавамаш» не тільки виготовляє технологічне

обладнання, а й надає послуги з шеф-монтажу, налагодження

обладнання, обробки металів та виготовлення металоконструкцій.

Глибоке розуміння потреб замовників, дозволяє пропонувати

клієнтам оптимальне, по співвідношенню ціни та якості обладнання

та комплектуючі.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ:

Кур-бройлерів (100,500,1000,1500,2000,3000,

6000,9000 голів/годину)

Гусей (500,1000 голів/годину)

Індичок (500,1000 голів/годину)

Качок (100,500,1000,1500,2000 голів/годину)

ЛІНІЇ ЗАБОЮ ПТИЦІ:

ділянка первинної переробки

ділянка патрошіння

ділянка охолодження

ділянка сортування

ділянка первинної переробки пера

Лінії розроблення обпатраних тушок птиці

Лінії забою великої рогатої худоби(ВРХ) та малої

рогатої худоби(МРХ):

Лінії забою свиней

Лінії забою кролів

Забійні, ковбасні та консервні цехи

Лінії витоплення жиру з жиру-сирцю

Лінії для виготовлення м'ясо кісткового борошна

Лінії очищення кишок великої рогатої худоби,

свиней і малої рогатої худоби

Супутнє обладнання

АСОРТИМЕНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ЛІНІЙ ЗАБОЮ ТА ПЕРЕРОБКИ 

ПТИЦІ,ВРХ,МРХ,СВИНЕЙ,КРОЛІВ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ:

ВРХ (50,100 голів/зміну)

МРХ (50,100 голів/зміну)

Свиней (50,100 голів/зміну)

Кролів (50,100 голів/зміну)
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ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОТЛИ ПАРОУТВОРЮВАЧІ

Котли призначені для отримання пари

температурою 393ºК(120ºC) з надлишковим тиском

до 0,07 МПа (0,7 кгсм²). Застосовуються для

теплопостачання технологічних процесів у

сільськогосподарському виробництві: теплова

обробка кормів, пастеризація молока, гаряче

водопостачання, опалення (з використанням

бойлера) та інших цілей при спалюванні рідкого

палива.

Паливо: дизпаливо по ГОСТ 166742756(10585), природний газ по ГОСТ 5542-87
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ОПАЛЮВАЛЬНІ БЛОКИ НА СОЛОМІ 

МАРКИ AKU

ОПАЛЮВАЛЬНІ БЛОКИ НА СОЛОМІ МАРКИ AKU

(модульні котельні)

ОПАЛЮВАЛЬНІ БЛОКИ НА СОЛОМІ МАРКИ AKU з виробничою

потужністю до 1мВт опалюють площу 1300-8000м².

Дані блоки призначені для обігріву виробничих, адміністративних або

житлових приміщень, нагріву гарячої води та сушки зернових. Мають необхідне

оснащення, що забезпечує оптимальний процес горіння, просте обслуговування і

довгий термін служби з можливістю встановлення дистанційного керування

контролю за температурними режимами.

Особливість і перевага опалювальних блоків заключається у тому, що

вони не потребують приміщення для встановлення. Модульна котельня

складається із трьох блоків: жаротрубного водогрійного котла, акумуляційного

баку та розширювального баку.

Основне паливо опалювального блоку – солома, яка є швидко-

поновлюваним джерелом природного палива і має найбільш високий ККД - 87%

(також можна використовувати дрова, торф'яні і тирсові брикети).

Пресована у круглі або прямокутні тюки солома, заванатажується у топку

механізовано фронтальним авто або електропогрузчиком.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ СОЛОМОЮ: якщо на відновлення

запасів природного газу та вугілля потрібні тисячоліття, на те, щоб поновити

запаси деревини, минають десятиліття, то солома – чи не єдиний вид палива,

який поновлюється щорічно. Це також економія колосальних коштів, оскільки

солома в 3 рази дешевше ніж газ і в 1,5 рази ніж дрова.

Потужність, кВт:130 ,250,340,450, 460, 600.

ККД: 87%

Робочий тиск: 0,05 МПа

Температура води в блоці:

поверненої – 65 ºC

вихідної – 95 ºC

Одноразова загрузка соломи (при

вологості14±3%), кг:

160,240,450,600,1000

Об'єм води,л: 11700,19000,38000,45000,71600
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ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 

ДО ПАРОВИХ  ТУРБІН

Виготовлення запасних частини деталей і вузлів для модернізації

та реконструкції парових турбін вітчизняного та зарубіжного

виробництва. Продукція виготовляється за технологією

турбобудівних заводів: ВАТ «ЛМЗ», ВАТ «УТМЗ», «БМЗ», ВАТ

«НЗЛ», ВАТ «КТЗ», ВАТ «ХТГЗ», ХЦКБ «Енергопрогрес».

Контроль якості здійснюється на всіх етапах технологічного

процесу з видачею відповідних документів і гарантійних

зобов'язань.

Продукція поставляється для електростанцій України, Росії,

країн далекого зарубіжжя, ремонтних організацій.

І. ВУЗЛИ І ДЕТАЛІ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ

1.Направляючі лопатки до зварювальних і литих діафрагм, що

направляють апарати, соплові апарати.

2.Соплові лопатки.

3.Зварювальні соплові апарати і діафрагми.

4.Обойми ущільнення.

5.Втулки ущільнювальні.

6.Кольца ущільнювальні (цельнозаточувальні і складальні).

7.Пружини плоскі кінцевих і діафрагменних ущільнень з матеріалу

30X13, 40X13, XH35BT.

8.Пружини гнуті для установки зварювальних пакетів, що регулюють

ступені і лопатки з Т-видним хвостом з матеріалу 30X13, 40X13.

II.ВУЗЛИ І ДЕТАЛІ РЕГУЛЮВАННЯ І ПАРОРОЗПОДІЛУ

1.Клапани (стопорний, регулюючий, скидний).

2.Деталі регулювання і паророзподілу:

регуляторов швидкості і тиску,

клапанов регулюють і стопорних,

кулачкового розподільного пристрою,

регуляторов безпеки.

3.Зубчатие і черв'ячні передачі:

шестерні,

червячние колеса,

сектори.

III.МУФТИ ЗУБЧАТІ

IV.ДЕТАЛІ ТУРБІННИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ

V.ДЕТАЛІ ЖИВИЛЬНИХ НАСОСІВ АТ «ЛМЗ» І 

«ПРОЛЕТАРСЬКОГО ЗАВОДУ»

VI.КРІПЛЕННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ

VII.ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
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ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 

ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

ЗАВОД  МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИКОНУВАТИ ТАКІ РОБОТИ З

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІВ:

1. Механічну обробку деталей:

•діаметром до 1000 мм і довжиною до 3000 мм на токарних

верстатах.

•діаметром до 1800 мм і довжиною до 1000 мм на токарно

карусельних верстатах.

•тип корпусу редуктора розмірами 1200 х 1200 х 700 на 

горизонтально-розточувальних верстатах з ЧПУ і на 

вертикально фрезерних верстатах з ЧПУ.

2. Холодне штампування із зусиллям вирубки до 1000 кН, 

порізку листового прокату на кривошипних ножицях товщиною

до 12 мм і плазмовим різанням товщиною до 20,0 мм і газовим

різанням товщиною 60 мм з пробивкою 120 мм з кромки листа.

3. Згинання листового прокату товщиною до 10 мм на 

листозгинальних пресах зусиллям 1000 кН.

4. Виготовлення відливків з сірого чавуну марок СЧ15-СЧ30 

(лиття в землю) вагою від 5,0 кг до 120 кг, також відливки

сталевого лиття марок Ст25Л-Ст45Л, сталь 20х13Л вагою до 

80кг. 

5. Можливість виготовлення алюмінієвого лиття на машині

лиття під тиском мод. 71108. 

6.Виготовлення виробівз пластмас на термопластавтоматах з

об'ємом упорскування 125 см3, 250 см3, 1000 см3. 

7. Виготовлення зварних конструкцій з листового і сортового 

прокату розмірами до 5000 х 2000 ммх 2000 мм, з

використанням комплекту УСПС-12 і слюсарно-складальних

робіт. 

8. Порізку сортового прокату на стрічкопилкових і абразивно-

відрізних верстатах.

9. Вальцювання обічайок для посудин працюючих під тиском

товщиною до 12мм. І довжиною 2000 мм. 

10. Механічну обробку складних виробів на 4-х координатних і

5-ти координатних фрезерних обробних центрах фірми

«ОКУМА». 

11. На підприємстві є інструментальна ділянка з можливістю

виконання координатно-розточувальних і електроерозійних

робіт(Розміром 150 * 200 мм).

ГОТОВІ РОЗГЛЯНУТИ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 

ДЕТАЛЕЙ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І ВИРОБІВ.
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Фахівці заводу володіють унікальними

здібностями в області виробництва, адже

ПАТ «Полтавамаш» довгі роки значився базовим

підприємством Міністерства машинобудування СРСР.

Технічне оснащення і серйозний досвід

конструкторського відділу, дозволяють максимально

точно і швидко розробляти схеми і креслення.

Наявність спеціалізованих приміщень і різноманітного

автоматизованого обладнання сприяє точному

розрахунку для подальшого створення зразків.

На сьогоднішній день ПАТ «Полтавамаш»

відкритий для повноцінної співпраці! Ми готові

розглянути пропозиції як українських, так і зарубіжних

партнерів! У наших силах налагодити велике серійне

виробництво певної продукції. Потужності

підприємства дозволяють надавати клієнтам послуги

гарантійного ремонту та обслуговування.

ПАТ «Полтавамаш» - це безпечне і ефективне

виробництво обладнання з урахуванням сучасної

системи управління якістю, впровадження нових

технологій. Діяльність заводу завжди спрямована на те,

щоб зберігати за собою репутацію чесного і відкритого

виробника якісного обладнання!

УКРАЇНА, 36007, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА,27

Тел.: 0532 56 79 62,  068 348 81 14 

0532 56 78 84   068 348 81 13

e-mail: plmash@poltavamash.com

sales@poltavamash.com

НАШІ ПАРТНЕРИ


