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РЕФЕРАТ

Вантажне автотранспортне підприємство, автомобіль, вантажопотік,
технічне обслуговування, пробіг, поточний ремонт, агрегатне відділення,
редуктор, капітальні вкладення, собівартість перевезень.

Cargo trucking company, car, cargo, maintenance, mileage, repair, unit, 
gearbox, capital investment, transportation costs.

В даній магістерській работе розглянуті питання, які стосуються 
будівництва вантажного АТП в місті Кременчук. Розраховується необхідна 
чисельність вантажних автомобілів і напівпричепів для здійснення перевезень. 
Велика увага     приділяється формуванню виробничих потужностей 
підприємства.   
Проводиться підбір необхідного технологічного устаткування, оснащення, 
інструменту для проведення робіт ТО і ПР.

Для агрегатної дільниці проведень підбір та конструкторський розрахунок
прістосування. Велика увага приділяється питанням промислової санітарії та
техніки безпеки при виконанні робіт в зоні поточного ремонту і на агрегатній
ділянці.

В економічному розділі проекту візначені основні техніко - економічні та
експлуатаційні показатели роботи нового АТП.

Пояснювальна записка: сторінок – 132, таблиць - 34, рисунків - 4, додатків
-2.

Графічна частина: 9 аркушів формату А1, 1 аркуш формату А2, 2 аркуша
формату А3.


