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«У своїх розробках ми не лобіюємо застосування технічного та програмного забезпечення 

певного виробника, а вибираємо його разом із замовником з урахуванням співвідношення 

«ціна/якість» та технічної політики замовника в плані автоматизації». – говорить Михайло Лідньов, 

керівник компанії. «У нашому активі успішно працюючі системи, реалізовані на базі технічного 

забезпечення визнаних провідних брендів Siemens, Advantech, GE Fanuc, ABB та ін. Для нас є 

очевидним, що спроектовані системи високого класу та КВП європейських виробників потребують 

відповідних комплектуючих та технічного обслуговування. Саме з таких міркувань ми співпрацюємо 

із Lapp вже не перший рік».  

«Перше, що хочеться відзначити, говорячи про кабельну продукцію Lapp – відповідність 

заявленим технічним характеристиками та КВП європейських виробників. Ідеально кругла форма 

кабелю не лише точно відповідає отвору для його заведення, але і значно спрощує монтажні 

роботи. Переважна більшість виробничих потужностей металургійного комплексу є так звана зона 

високої температури. Lapp готова запропонувати клієнтам широку номенклатуру термостійкого 

кабелю різного виконання та призначення: силового, контрольного чи оптоволоконного. З огляду 

на те, що останнім часом ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» виходить на міжнародний ринок, працюючи у 

Казахстані та Грузії, пожежна сертифікація продукції також є великою перевагою при виборі 

постачальника».  

«Оперативність у обробці запитів, своєчасність поставок та можливість запропонувати 

широку номенклатуру «з одних рук», що значно спрощує закупівельний цикл, дає привід нашим 

співробітникам рекомендувати продукцію Lapp колегам».  

 

Михайло Лідньов 

Директор 

 

Справка: 

ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» створено висококваліфікованими спеціалістами в області автоматизації 

металургійного виробництва. Наразі компанія спеціалізується на проектах пов'язаних з повним циклом 

розробки та впровадження АСУ ТП і систем автоматизації в різних галузях народного господарства «під 

ключ», часто виступаючи в якості генеральної підрядної організації.  

Всього за участі ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» автоматизовані рудотермічні печі сумарною встановленою 

потужністю більше 500 МВА, що є найкращим показником в Європі. Це стало можливим завдяки тому, що 

співробітники  крім професійних знань в області обчислювальної техніки та сучасних методів управління 

володіють глибокими знаннями в технології автоматизованих процесів. 
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