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Обґрунтовано кількість списаних одиниць РС на основі дослідження зміни 

коефіцієнту технічної готовності парку при списанні та покращенні якості 

робіт з ТО і ПР.

Розроблено  проект  реконструкції  транспортного  цеху  Кременчуцького 

сталеливарного  заводу  з  детальною  розробкою  зони  ТО-2.  У 

конструкторському розділі проекту розроблено підйомник для вивішування 

коліс,  виконаний  у  вигляді  візка  з  гідроциліндром,  який  має  можливість 

переміщатися уздовж оглядової канави.
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