Довідка про ТОВ "Автоспецпром"

Свою діяльність підприємство розпочало у 2012 році. Зараз потужності ТОВ дозволяють випускати
щомісячно до 100 одиниць автомобілів швидкої допомоги, а також автомобілів спеціального
призначення, наприклад, для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.
Компанія є головним постачальником такого автотранспорту як для державних, так і для приватних
медичних установ України, неурядових і міжнародних організацій.
Автомобілі швидкої допомоги виробляються в типах А1, А2, В та С на шасі Citroën, Peugeot та Mercedes
у повній відповідності до Державного стандарту України (ДСТУ) 7032, який, своєю чергою, відповідає
європейському стандартові DIN EN 1789 ("Транспорт медичний і його обладнання. Машини швидкої
допомоги"). Крім цього, враховуються Правила підгрупи WP.29 (Всесвітній форум з гармонізації Правил
для транспортних засобів Європейської економічної комісії ООН).
Контроль якості продукції ведеться відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485
("Менеджмент якості для медичних приладів").
Власний конструкторський відділ ТОВ "Автоспецпром" у взаємодії з клієнтами постійно працює над
поліпшенням ергономічності, надійності та комфорту інтер'єрів автомобілів швидкої допомоги як для
лікарів (фельдшерських бригад), так і для пацієнтів. З огляду на досвід медиків і багаторічну практику
експлуатації автомобілів виробництва ТОВ "Автоспецпром" інженери компанії постійно
вдосконалюють підходи та способи розміщення електрообладнання, підключень і кріплень,
вбудованих меблів, забезпечення шумо-, вібро-, теплоізоляції, додаткового кондиціонування. У роботі
застосовуються тільки кращі комплектуючі та матеріали українського та європейського виробництва.
Відмінною рисою ТОВ "Автоспецпром" є використання як основи інтер'єру монолітної стіни зі
склопластику, який має підвищену стійкість до пошкоджень і дезінфікуючих засобів у порівнянні з AБСпластиковою основою.
Таким чином, ТОВ "Автоспецпром" може з гордістю заявити, що лідерство на ринку було досягнуто
завдяки постійному вдосконаленню та поліпшенню продукції — автомобілів швидкої медичної
допомоги, які сьогодні за всіма параметрами забезпечують найкращі умови транспортування пацієнтів
і роботи медпрацівників.
Крім того, ТОВ "Автоспецпром" є єдиним в Україні підприємством, яке отримує сертифікати типу від
Державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут" на
кожну вироблену одиницю транспорту, підтверджуючи таким чином відповідність автомобілів
стандартам якості та вимогам до подібного транспорту.
Також "Автоспецпром" пройшов реєстрацію в Державній службі України з лікарських засобів і контролю
за наркотиками та має декларацію відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів (згідно
з Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013 року).

У 2019-му підприємство випустило понад 500 автомобілів швидкої допомоги всіх типів.
Зараз на підприємстві працевлаштовані близько 100 висококваліфікованих співробітників, які
розуміють, що в питанні порятунку життя навіть найменший гвинтик — не дрібниця!

