
Поставки обладнання  
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 
в Україну не зупиняються!
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Введення воєнного стану після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року внесло 
значні корективи в умови ведення бізнесу та порядок укладення та виконання договорів поставки, а також у фінансову 
спроможність потенційних покупців металообробного обладнання. Проте ТОВ «КНУТ Україна» не зупиняє свою діяльність 
у країні та намагається принести максимальну користь своїм замовникам

Сьогодні для постачальників імпортного обладнання словосполучення «форс-мажор» стало реальними умовами ведення господарської ді-
яльності в умовах військового часу. З-поміж тих компаній — постачальників українського ринку металообробного обладнання, котрих це не на-
лякало, вигідно виділяється представництво німецької компанії KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH — ТОВ «КНУТ Україна». Її спеціалісти, зокрема, 
своєчасно та відповідно до домовленості поставили замовнику в Запоріжжi токарний верстат DL 425/3000 S.

ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ DL 425/3000 S
Довжина заготовки (макс.) — 3000 мм 
Макс. діаметр заготовки над станиною — 850 мм 
Маса заготовки (макс.) — 4000 кг 
Потужність двигуна гол. приводу — 15 кВт 

ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

https://www.knuth.ua


ІНСТРУМЕНТ
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ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ  
MARK SUPER S

Поставлений замовнику в м. Дніпро.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ 
BASIC 180 V

Уже місяць експлуатує компанія з Харкова.

Докладніше про ці верстати та поставки в нашому Instagram:
https://www.instagram.com/knuth_ukraine/

Усе поставлене спеціалістами ТОВ «КНУТ Україна» обладнання KNUTH вже введене в експлуатацію і на ньому вже випускається продукція 
високої якості.

Тож усім сміливим підприємцям України, які впоралися з триваючим стресом і можуть працювати у відносній безпеці, або які релокалізували 
своє виробництво в більш безпечні регіони, ТОВ «КНУТ Україна» готово поставити надійні верстати зі своих складів в Україні та Німеччині.

Маючи якісне та високоточне обладнання KNUTH, виробники продукції, які залишилися на своїх виробничих майданчиках або були змушені 
змінити місце дислокації із зони активних бойових дій на захід України, можуть зосередитися безпосередньо на завданнях, що стоять перед ними: 
розробці конструкції, отриманні деталей, відповідних заданим параметрам з точності та якості поверхні.

Поставка якісного металообробного обладнання німецької компанії KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH українському бізнесу завжди була для 
нас пріоритетом, адже промислове виробництво є і буде основою подальшого розвитку та відбудови України.

Що більш ніж доречно, то це унікальні умови, які пропонує ТОВ «КНУТ Україна» вже зараз — гарантована поставка надійного обладнання 
перевіреними перевізниками по всій території України, підконтрольній українській владі, в короткий термін.

Йдучи назустріч підприємствам металообробної промисловості, 
компанія ТОВ «КНУТ Україна» пропонує своє обладнання в лізинг.

Якщо ви обробляєте метал чи деревину, але з настанням великої 
війни не відчуваєте результату від того, що робите; якщо вам не хочеть-
ся займатися лише поточними справами, але й немає бажання братися 
за нові, — розставте пріоритети. Гарним орієнтиром у цьому буде при-
дбання надійного обладнання KNUTH. Зафіксуйте свої цілі, оцініть шлях, 
що вже пройдено в бізнесі. І щоразу, коли виникає потреба «відчути ре-
зультат», пригадуйте кожен свій маленький крок. Сьогодні рух на шляху 
підвищення якості продукції, що випускається, за  допомогою нового 
металообробного обладнання KNUTH і є результатом.

ДЛЯ НАЙЕКОНОМНІШИХ:

авансовий  
платіж

від 30 %
термін

до 4 років
відсоткова  

ставка на рік  
в UAH/EUR/USD

від 5 %

https://www.instagram.com/knuth_ukraine/
https://www.instagram.com/knuth_ukraine/
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ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ   
HFS 4080 F ADVANCE
Маса заготовки (макс.), кг — 500 
Відстань від торця шпинделя до столу, мм — 580 
Розміри столу, мм — 813 × 813 
Розмір магнітної затискної плити, мм — 800 × 800 
Потужність двигуна гол. приводу, кВт — 4 
Розміри шліфувального диска, мм — 350 × 40 × 127 

АВТОМАТИЧНА СТРІЧКОВА ПИЛКА ABS 320 B
Габарити круглого перерізу заготовки под 0°, мм — 320 
Габарити квадратного перерізу заготовки под 0°, сторона, мм — 300 
Габарити прямокутного перерізу заготовки под 0°, мм (Д × Ш) — 320 × 320 
Довжина упору, мм — 500 
Швидкість різання, м/хв — 20–100 
Потужність двигуна гол. приводу, кВт — 2,25 

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОБРОБНИЙ ЦЕНТР X.MILL T 700 SI CNC
Розміри столу, мм — 900 × 450 
Допустиме навантаження на стіл, кг — 600 
Відстань осі шпинделя до столу, мм — 110–660 
Т-подібні пази, кількість, шт. — 5 
Технологічний хід (вісь X / вісь Y / вісь Z), мм — 700 / 450 / 550
Частота обертання шпинделя, об/хв — 10 000 
Затискач шпинделя, Bт — 40 
Постійний крутний момент, Нм — 45 
Кількість позицій інструменту, шт. — 20 
Ø інструменту, мм — 100 (130) 
Маса інструменту (макс.), кг — 8 
Точність позиціонування, мм — 0,005 
Точність повтору, мм — 0,003 
Система управління — Siemens 828 D 
Габарити (Д × Ш × В), м — 2,47 × 2,2 × 2,52 
Маса, кг — 4200 

ПРОПОНУЄМО ВЕРСТАТИ KNUTH, ЯКІ СЬОГОДНІ  
Є ЛІДЕРАМИ ПО ПРОДАЖАХ У СВІТІ:

Завітайте на сайт «КНУТ Україна», де на вас чекає каталог обладнання. 
Тут ви також знайдете функцію для зворотного зв’язку.
Додаткову інформацію можна отримати, написавши нам листа: info@knuth.ua 
чи за тел. +38 (095) 380–45–45.

https://www.knuth.ua

info@knuth.ua

Те, що відбувається сьогодні в Україні, — це реальність, в якій нам всім потрібно жити,  
укладати договори, приймати рішення, довіряти один одному, працювати і врешті-решт —  
ПЕРЕМАГАТИ.
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