ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПІНСКІЙ
Валерій Віталійович
Випускник
механічного факультету
(2007)
Генеральний директор
ТОВ «Автоскладальне підприємство
«КОБАЛЬТ»

У

1999 р. було засновано ТОВ «Автоскладальне і отримала сертифікат відповідності на серійне виробни
підприємство «КОБАЛЬТ». Компанія спеціалі цтво машин в Україні.
зується на виробництві вантажних шасі, комер
З середини 2011 р. на підприємстві розпочато серій
ційних автомобілів, комунальної, будівельної, спеціальної не виробництво різних типів комунальних та логістичних
техніки та інженерного обладнання.
автомобілів з різною тонажністю і конфігурацією, таких
Виробничий комплекс ТОВ «Автоскладальне під як: пресувальні сміттєвози, бункеровози, прибиральні та
приємство «КОБАЛЬТ» складає 35000 м2 і включає заго вакуумні машини, а також бортові вантажівки, автофур
тівельну, металообробну, зварювальну, гідравлічну, скла гони (ізотермічні й промтоварні), авторефрижератори,
дальну, лакофарбову, тестову ділянки, а також ділянку вантажівки з краноманіпуляторною установкою і т. д.
наладки і випробувальний полігон.
Завдяки оптимальним робо
У 2004 р. ТОВ «Автоскладальне
чим характеристикам, високим екс
підприємство «КОБАЛЬТ» підпи
плуатаційним показникам якості
сало договір про ексклюзивне пред
і ремонтопридатності техніки, а та
ставництво з однією з найбільших
кож конкурентоспроможним цінам,
міжнародних корпорацій FOTON
ТОВ «Автоскладальне підприєм
GROUP в сегменті спецтехніки та
ство «КОБАЛЬТ», зарекомендував
дорожньо-будівельних машин.
ши себе «відмінником» із вироб
У 2006 р. між FOTON LOVOL
ництва автоспецтехніки, здобуло
HEAVY MACHINERY і ТОВ «Ав
заслужену довіру багатьох покупців.
Церемонія отримання сертифікату
відповідності на серійне виробництво
тоскладальне підприємство «КО
Тривала співпраця з Харків
автомобілів FOTON (2008)
БАЛЬТ» для підвищення конку
ським національним автомобільнорентоспроможності був підписаний
дорожнім університетом забезпечує
стратегічний договір про створення в м. Харкові авто підприємство науково-технічними кадрами і молодими
складального підприємства з великовузлового скла спеціалістами, що дозволяє поліпшувати якість і збіль
дання важких вантажівок FOTON AUMAN. У грудні шувати асортимент випущеної спецтехніки, відповідно до
цього ж року ТОВ «Автоскладальне підприємство «КО складних і мінливих умовам українського ринку.
БАЛЬТ» нагороджене міжнародним срібним дипломом
На підприємстві працюють випускники ХНАДУ:
від FOTON LOVOL HEAVY MACHINERY за великий начальник відділу збуту Е. І. Козирєв — механічний
внесок у просування продукції FOTON AUMAN SPV факультет (1993); начальник конструкторського бюро
на західні ринки.
В. Ю. Яценко — механічний факультет (2007); начальник
Завдяки співпраці з науковими центрами FOTON виробництва В. В. Дубінін — механічний факультет (2013);
та українськими центрами стандартизації, продук фахівець верстатного парку Г. В. Дубінін — факультет ав
ція підприємства пройшла всі необхідні випробування томатики та комп’ютерно-інтегрованих технологій (2014).
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