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«ТРІБО» - ЗАВОД МАЙБУТНЬОГО!
19 листопада 2014 року члени клубу «Лада» побували на екскурсії в цехах ТОВ «Білоцерківський завод
«Трібо», який є виробником фрикційних гальмівних
виробів. На сьогоднішній день це підприємство одне з найбільших східноєвропейських виробників
аналогічних товарів, воно володіє найпередовішим
технологічним обладнанням серед заводів
країн СНД.
Надія Олійник,
координатор клубу «Лада»
Особливо цікавою ця екскурсія
була для тих пенсіонерів, хто працював на заводі 10-15 років тому
і добре пам’ятає його колишнім
заводом азбестово-технічних виробів. Які зміни відбулися на підприємстві, які нові цехи відкрилися
– дізнатися хотів кожен. Байдужих,
повірте, не було.
Юрій Розвозчик, куратор клубу
«Лада», цікаво й змістовно розповів про сучасне виробництво і
плани на майбутнє. Він розпочав
екскурсію з огляду нового цеху євровиробів, де виготовляються гальмівна продукція для європейського
залізничного транспорту. Цей цех
був відкритий для виробництва
продукції компанії «ТрібоРейл»
(Англія) в 2010 році. Екскурсанти
відвідали заводську випробувальну лабораторію, де проводиться
контроль якості продукції на всіх
етапах виробництва. Також побували на складі готової продукції,
в цеху АФД (азбесто-формованих
деталей), на вирубній дільниці та

в цеху підготовки сировини.
З великим захопленням колишні працівники заводу розглядали
нове обладнання, яким оснащені
переважно всі цехи підприємства.
А також відзначили чистоту, яка
панує в приміщеннях. Як не схоже
на те, що було колись. На заводі
справді відбулися радикальні зміни. І це дійсно вражає. Сміливо
можна сказати: завод «Трібо» - завод майбутнього!
Екскурсія видалася дуже цікавою і пізнавальною. Члени клубу
«Лада» висловлюють глибоку подяку Розвозчику Юрію Федоровичу
за її організацію та проведення.
Юрій Федорович з гордістю відзначив, що в порівнянні з минулими роками підприємство постійно
нарущує об’єми виробництва.
Незважаючи на складний стан
національної економіки, продукція заводу «Трібо» підкорює нові
ринки як близького, так і далекого зарубіжжя. Завдяки новому
науково-випробувальному центру
створюється сучасна високотехнологічна продукція з урахованням
потреб ринку, що постійно зміню-

Юрій Розвозчик демонструє продукцію заводу «Трібо»
представникам клубу «Лада»
ються.
Пенсіонери клубу «Лада» одними
з перших познайомилися з новим
напрямками розвитку підприємства, відвідавши цех із виробництва прес-форм, де виготовляється
оснащення не лише для внутрішніх потреб заводу, але й для інших
підприємств, що потребують подібні деталі у своєму виробництві.
Колишніх працівників вразила
величезна кількість найновішого
обладнання, яке було встановлено
в цьому цеху.
Колишні працівники підприємства, що побували на екскурсії на
«Білоцерківському заводі «Трібо»,
впевнені: вони передали завод у
надійні руки, а нове молоде покоління спеціалістів, яке перейняло

естафету виробництва фрикційних виробів, збереже багаторічні
традиції «Трібо» та виведе підприємство на нові рівні розвитку.
Згодом на заводі побували й представники інших клубів Академії
пенсіонерів: «Осіннє золото», «Щедрий вечір», «Діамант», «Усмішка»,
«Надія», «Вечірні зорі», «Серпанок»,
«Пролісок», «Чарівниця», «Промінь
надії», «Калина».
Як колишні робітники заводу,
так і люди, що познайомилися з
подібним виробництвом уперше,
впевнені, що майбутнє економіки нашої держави саме в таких
заводах і що в нас є всі ресурси
та можливості для досягнення
найсміливіших планів та задумів
європейського ґатунку.

Клуб «Осіннє золото», куратор Ігор Висіцький (у центрі)

Клуб «Берегиня», куратор Ігор Коцел

Клуб «Пролісок» та їхній куратор
Марія Єфіменко (друга праворуч)

Клуб «Щедрий вечір», куратор Олександр Даліба

