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РЕФЕРАТ

Автотранспортне підприємство, рухомий склад, технічне обслуговування,
поточний ремонт.

Motor transport company, rolling stock, maintenance, ongoing repairs.
У магістерській роботі розроблено нове автотранспортне підприємство з

обсягом перевезень будівельних вантажів 400 тис. т в рік і з детальною 
розробкою
агрегатної дільниці. У пояснювальній записці наведений повний розрахунок 
АТП.

У конструкторській частини розроблено стенд для розбирання та 
збирання
редуктора заднього моста автомобілів КрАЗ. В економічній частині роботи
виконано обґрунтування економічної доцільності будівництва АТП.

Обсяг пояснювальної записки: 119 сторінок, 8 рисунків, 22 таблиці, 1
додаток.

Графічна частина: 2 аркуш формату А2х3, 1 аркуш формату А0 5 аркушів
формату А1, 4 аркуша формату А3, 1 аркуш формату А4.


