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Незважаючи на внутрішні та зовнішні негаразди ,Україна протягом 20 років 

наближається до світових стандартів виробництва та новітніх технологій.  
Подовження світової кризи 2008-2011 років в умовах всесвітньої глобалізації та жорсткої 

конкуренції між країнами, потребує від кожного виробничого підприємства України невідкладних 
кроків для збереження своєї життєдіяльності. 
      Сьогодні кожне підприємство маємо вибрати майбутнє: 

- Зволікати, втрачаючи конкурентоспроможність та об’єми реалізації; 
- Рухатись вперед, задіявши усі резерви перебудови продажу та виробництва. 
Більшість українських підприємств виробляє продукцію на застарілому «радянському» 

устаткуванні з використанням застарілих «радянських» технологій та інструментів, хоча сучасні 
стандарти життя потребують новітніх технологічних підходів до виробництва.  

За іронією долі, провідні фахівці харківського МІКРОТЕХ®, приймали участь у розробці та 
використанні промислових технологій обробки металів та неметалевих матеріалів, працюючи у 
космічній галузі СРСР. Метрологи калібрувальної лабораторії МІКРОТЕХ® працювали 
провідними метрологами найбільших харківських підприємств та «Харківстандартметрології», а 
Головний метролог МІКРОТЕХ® керував метрологією великої спеціалізованої військової частини. 

З самого початку існування провідного українського інструментального підприємства, (з 1995 
року) харківський МІКРОТЕХ® завжди налаштований на оптимізацію асортименту та гарантію 
якості інструменту та устаткування, з урахуванням існуючого сьогодні рівня оснащення 
українських підприємств та доступної української ціни.  
      Відчувши потребу у доступному та якісному 
вимірювачі, МІКРОТЕХ® в 2003 році заснував та 
акредитував калібрувальну лабораторію, а в 2004 
року почав виробництво 8-ми типів вимірювача 
(мікрометри, штангенциркулі, кутоміри та 
нутроміри). Протягом 8 років асортимент 
вимірювача харківського виробництва збільшився у 
60 разів, ставши найбільш затребуваним в Україні 
завдяки попиту українських користувачів на якісний 
добірний вимірювач європейського асортименту, 
вироблений за  системою якості ISO 9001:2008. 

Сприятлива ціна, реальна гарантія та сервіс, 
включення вимірювача МІКРОТЕХ® до Державних реєстрів України, Росії, Білорусі, дали змогу 
Держспоживстандарту чотири рази за вісім років визнавати вимірювач МІКРОТЕХ®  Переможцем 
та Лауреатом серед «100 кращої продукції України» в протиріч з застарілим асортиментом та 
недостатньою якістю російського вимірювача та захмарною ціною європейського. 

Сьогодні на ринок України різними шляхами, у більшості нелегальними, завозять партії 
вимірювача під новими російськими, італійськими, чеськими та польськими брендами, які схожі 
між собою відсутністю обов’язкових сертифікатів відповідності та свідоцтв метрологічної 
атестації, без гарантії якості та низької якості.  

Ми неодноразово зустрічали вимірювач з логотипами відомих російських заводів з 
низькими метрологічними характеристиками. Навіть на жовтневій зустрічі 2011 року метрологів у 
С.-Петербурзі більшість присутніх російських користувачів скаржилися на незадовільну якість 
продукції під логотипами трьох (з п’яти старих відомих) російських заводів вимірювача. 

Окрім робочого вимірювача МІКРОТЕХ® виробляє велику гаму лабораторного та 
калібрувального устаткування європейської якості та асортименту за українською ціною для 



метрологічних та випробувальних лабораторій, виробничих цехів для вимірювання довжини, кута, 
шорсткості, твердості, сили та моменту, яке у багатьох випадках не має аналогів у СНД.    

МІКРОТЕХ® з 1995 року випускає високо 
стійкий р зальний інструмент (свердла, плашки мітчики, 
зенківки, фрези) за міжнародними стандартами та 
системою якості високо гов их інстр ентальних 
вольфрамових та кобальтових сталей, включаючи Р18 та 
Р9. Більше 95 % вітчизняного обладнання вироблено 35-
50 років тому назад, має підвищене биття, працює в 
тяжких умовах відхилення від технологічних процесів з 
недостатнім рівнем підгото ки персоналу, тому 
застосування доступного високо вольфрамового та 
кобальтового різального інструменту МІКРОТЕХ® з 

підвищеною термостійкістю є найкращим за критерієм ЦІНА/ЯКІСТЬ. 
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Повний європейський асортимент (225 найменувань) прецизійного верстатного 
устаткування (класів точності П, В, А) виробництва МІКРОТЕХ® за європейською системою 
якості ISO 9001:2008 (тиси верстатні та слюсарні, 
патрони токарні та цангові, столи та головки подільні, 
плити електро- та магнитні) в заводських умовах 
більшості українських машинобудівних підприємств 
підтверджує вагомі переваги в порівнянні з аналогами 
з СНГ та продукцією незнайомих виробників. 

Новим напрямками харківського МІКРОТЕХ® 

за останні чотири роки є великовузлове збирання за 
європейською системою якості  пневматичного 
інструменту (25 типів) та малобюджетних 
сертифікованих промислових  металообробних 
верстатів, які добре працюють на сотнях українських 
підприємств в усіх регіонах України. 

З 2010 року вимірювач, різальний, слюсарний 
та пневматичний інструмент, верстати та прецизійне 
устаткування виробництва харківського МІКРОТЕХ® 
(сертифіковане, з гарантією та сервісним 
обслуговуванням) наблизилось до усіх областей 
України завдяки дитcриб’юторській та дилерській 
мережі МІКРОТЕХ®. 

Більш повно з асортиментом продукції, 
характеристиками, цінами, телефонами відділів продажу виробника МІКРОТЕХ® або його 
дистриб’юторів з Вашому регіоні Ви маєте змогу ознайомитися на сайті www.microtech-ua.com. 
Ви маєте змогу скачати на сайті необхідні Вам довідкові матеріали, які розробляє та випускає 
інформаційно-технічний підрозділ МІКРОТЕХ® («ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ИНСТРУМЕНТА®» 5-та 
редакція, «БЮЛЕТЕНЬ  ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА®» - 36 випусків).  

Ми працюємо для Вас та сприяємо Вашим успіхам! 

http://www.microtech-ua.com/

