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Торгівельне представництво Haas в 

Україні

вул. Політехнічна, 41, корп. 18, оф. 108 А,

м. Київ, 03056, Україна

телефон: +380 44 204 80 91,

факс: +380 44 204-82-09

info@haas-ukraine.com

www.haas-ukraine.com

Каталог продукцiї

Лідер комплексних технологічних рішень

MI
Клейка примітка
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MI
Клейка примітка
+38 (044) 333-83-89



Хто ми?

Абпланалп – одна з найбільших європейських компаній, яка понад 42 роки займається 

поставками сучасних технологій від світових виробників в області металообробки

Понад  900 верстатів ЧПК  поставлено українським підприємствам.

Понад  6500 верстатів ЧПК  – усіма підрозділами холдингу Абпланалп.

Багаторічна присутність на ринках металообробки, співпраця з провідними виробниками 

верстатів, величезний досвід обслуговування верстатів та вирішення технологічних завдань, 

комплексні рішення і, перш за все, точне задоволення потреб замовника складають 

виняткову якість послуг Абпланалп.

Абпланалп – це найвищі стандарти, які опираються на широку гаму продуктів світового 

класу, поради в області вибору оптимальних технологій, а також способів фінансування 

інвестицій у відповідності до індивідуальних потреб замовника, повний обсяг навчання, а 

також першокласне поточне сервісне обслуговування.

Напрямки нашої діяльності:

 металообробні верстати

 інструмент та вимірювальні прилади

 змащувально-охолоджувальні рідини

 програмування та технологічні рішення

 запасні частини

 сервіс

 навчання операторів верстатів ЧПК

 фінансування

Холдинг Абпланалп:

 ШВЕЙЦАРІЯ

 ПОЛЬЩА

 УКРАЇНА

 МОЛДОВА

 ЛИТВА

 ЛАТВІЯ

 ЕСТОНІЯ

 УЗБЕКИСТАН

 КАЗАХСТАН
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Дніпро

Київ

Кропивницький

Харків

Центри технічного

навчання Haas

Концепція центрів була створена американською 

компанією Haas Automation у відповідь на великий 

дефіцит кваліфікованих операторів та інженерів 

верстатів із ЧПК.

Програма НТЕС направлена на залучення амбіційних 

і талановитих молодих людей, надання їм можливості 

практичного навчання на передових верстатах ЧПК, 

допомоги навчальним закладам у підвищенні рівня 

підготовки майбутніх операторів верстатів ЧПК. Додат-

кова мета програми полягає у підтримці та покращенні 

знань викладацького складу, який навчає майбутніх 

операторів машин.

Переваги наявності сертифікованого НТЕС:

 можливість купівлі обладнання Haas зі спеціальною 

знижкою для навчальних закладів;

 додатковий пульт-симулятор верстата Haas;

 гарантія 24 місяці;

 обслуговування обладнання спеціалістами Абпла-

налп;

 отримання учбових матеріалів Haas для студентів;

 розміщення інформації про навчальний заклад у базі 

даних Абпланалп, як центру підготовки сертифікованих 

операторів верстатів ЧПК;

 участь у європейських технічних конференціях НТЕС;

 підготовка викладачів, які навчають роботі з облад-

нанням Haas.

Центри технічного навчання Haas в Україні:

 Київ, вулиця Політехнічна, 41, НТУУ КПІ

 Дніпро, проспект Гагаріна, 17, НМЕТАУ

 Харків, вулиця Ярослава Мудрого, 26, ХНАДУ

 Кропивницький, вулиця Олефіренка, 6, КМК КНТУ
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