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21 серпня на ПАТ «Одескабель» відбулося урочисте відкриття нового
виробничого комплексу по випуску LAN-кабелю нового покоління – категорії
6А.
Дмитро Іоргачев
Лемюла Бернд
Це дозволить підприємству збільшити обсяг виробництва на 70% або на 5 тис. км
кабелю в місяць.
«Ми хочемо сьогодні ще раз показати нашим споживачам, нашим клієнтам, що ми
завжди працюємо для вас. Щоб ви своїми очима побачили, що ми постійно працюємо
над удосконаленням наших технологій, – заявив на презентації комплексу
генеральний директор «Одескабелю» Дмитро Іоргачев. – Якість продукції залежить від того, з чого зроблена, на чому вона
зроблена і ким. Ми працюємо тільки з якісним товаром і отримуємо якісний продукт. Розкажіть, якою ви кабель хочете, і ми
вам запропонуємо той, який відповідає технічним стандартам, відповідає вимогам, які пред'являються».
В інтерв'ю кореспонденту агентства «Вікна-Одеса» Д. Іоргачев пояснив, яким є попит на продукцію, яку починає випускати
новий цех:
– Якщо взяти ринок пострадянського простору, то він становить близько 1,5 млн. км, а всі виробники тут випускають близько
250 тис. км. Ринок величезний, продукт затребуваний, тому ми йдемо в цю сторону.
– А на Заході новий кабель буде затребуваний?
– Третина нашої продукції вже йде за кордон. Сьогодні ми поставляємо нашу продукцію в 24 країни світу, в тому числі – в 11
європейських (такі як Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія). Так що, і на нову продукцію, впевнені, буде попит.
– Яка окупність проекту?
– За нашими підрахунками, близько трьох років.
Як наголошують на підприємстві, сировину «Одескабель» закуповує у всесвітньо відомих виробників. І обробляє його на
висококласному обладнанні. Тому в новому цеху встановлено найкраще обладнання, яке можна сьогодні знайти – SETIC
(Франція) і NIEHOFF (Німеччина).
Директор з продажу компанії NIEHOFF Лемюла Бернд зазначив, що більш третини обладнання, встановленого на «Одескабеле»
– виробництва його фірми. «На «Одескабеле» представлені абсолютно всі наші бренди. Тільки високоякісне обладнання
дозволяє виробляти високоякісний кабель», – підкреслив він.
Верстати, встановлені у новому виробничому комплексі, дозволять стабільно випускати якісний продукт: вони «можуть
працювати з понеділка по п'ятницю з січня по грудень і випускати кабель з абсолютно однаковими параметрами». Такі
результати можливі завдяки інноваційним інженерним рішенням, які використовуються в обладнанні фірми, додав
представник німецької компанії.
До речі, всі робітники, які трудяться в новому цеху, пройшли навчання на фірмі NIEHOFF.
«Наші співробітники мотивовані на випуск тільки високоякісної продукції», – стверджує Д. Іоргачев. А начальник відділу СКС
(структурованих кабельних систем) Сергій Сидоренкова зазначив, що сьогоднішній девіз підприємства: «Ми готові до 10
гігабіт». Адже 10 гігабіт в секунду – це та швидкість передачі даних, та пропускна здатність LAN-кабелю, якої сьогодні
потребують телекомунікаційні компанії.
На презентації нового комплексу з виробництва LAN-кабелю представник провідного загальнонаціонального українського
телекомунікаційного провайдера «Воля» вручив Д. Иоргачеву почесну грамоту від своєї компанії. «Ми давно працюємо з
«Одескабелем» і за багато років співпраці відзначаємо високу якість продукції, знаємо підприємство як надійного партнера. З
ним зручно будувати і розвивати бізнес», – додав він.
Довідка. Історія Одеського кабельного заводу почалася в кінці XIX століття – з приватних майстерень з виготовлення шнурів
слабкого струму.
Офіційною ж датою заснування «Одескабелю» стало 9 квітня 1949 року, коли організовані постановою Ради Міністрів Державні
союзні кабельні майстерні по виробництву шнурів і проводів почали випуск освітлювальних шнурів ПДР.
У травні 1953 року на підприємстві організовано виробництво проводів для промислових вибухових робіт – перше виробів з
полівінілхлоридною ізоляцією. В цей час завод спеціалізується на випуску міських кабелів від 10 до 600 пар. Тоді ж починається
будівництво нового корпусу, асортимент поступово розширюється.
У 1960-ті рр.. йде технічне переозброєння, будуються нові виробничі корпуси, впроваджується нове обладнання, вводяться
нові виробничі потужності. Саме тоді виділяються два основних види продукції за спеціалізацією заводу: кабелі для міських
телефонних мереж та радіочастотні кабелі. В цей період на заводі змонтовано ділянку автоматичних ліній по виробництву
телефонних жив фірми NOKIA (Фінляндія).
В кінці 1970-х в серійне виробництво були введені міські телефонні кабелі з числом пар до 1200, і вперше в СРСР був
виготовлений кабель з числом пар 2400.
В 1980-е завод продовжує розвиватися: вводяться в експлуатацію нові автоматизовані лінії по виробництву телефонних жив.
Тоді ж з відкриттям спеціалізованого ділянки підприємство починає освоювати виробництво волоконно-оптичних кабелів
зв'язку (ВОК) – одного з найважливіших напрямків розвитку сьогодні.
В 1996 році завод був перетворений у відкрите акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель». У 1998-му на
посаду голови правління і генерального директора обрано Д. Іоргачев.
Сьогодні «Одескабель» входить до числа 50-ти найбільших світових виробників кабельної продукції. Підприємство здатне
повністю покрити потреби України і СНД в кабельної продукції, а експорт становить близько 20%. Великі кошти вкладаються в
обладнання та технічне переозброєння – цехи оснащені сучасним обладнанням з Німеччини, Австрії, Великобританії,
Швейцарії.
Інна Кац.
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