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18 лістапада 1971 года міністрам станкабудаўнічай і інструментальнай 

прамысловасці СССР быў падпісаны загад № 312 “аб будаўніцтве завода 

уніфікаваных і спецыяльных вузлоў для ліцейных аўтаматычных ліній” – першага з 

прадпрыемстваў станкабудаўнічага комплексу, стварэнне якога было запланавана ў 

г.Пінску. Першая чарга завода была ўведзена ў эксплуатацыю ўжо ў студзені 1974 

года. 

Пачаўшы з выпуску параўнальна нескладаных машын для ліцейнай вытворчасці 

(абсталяванне для падрыхтоўкі і падрыхтоўкі фармовачных матэрыялаў, дазатараў 

алюмініевых сплаваў і інш.), завод паступова асвойваў выпуск больш складанай, не 

выпускаемай раней у СССР, тэхнікі: комплексаў сродкаў механізацыі машын ліцця 

пад ціскам у складзе робатаў і маніпулятараў, комплексаў для механізацыі 

абрубных і зачыстных работ, разнастайнага абсталявання для механізацыі 

залівання чорных і каляровых сплаваў і, нарэшце, аўтаматычных фармовачных 

ліній. 

У 1975 годзе завод быў перайменаваны ў Пінскі завод ліцейнага абсталявання, а ў 

1979 – у Пінскае вытворчае аб'яднанне па выпуску ліцейнага абсталявання 

(ПАЛА). 

Паралельна са станаўленнем завода ўніфікаваных і спецыяльных вузлоў, побач 

ажыццяўлялася будаўніцтва другога станкабудаўнічага комплексу ў г. Пінску – 

завода аўтаматычных ліній для халоднай аб'ёмнай штампоўкі. 

Пазней завод аўтаматычных ліній для халоднай штампоўкі быў перайменаваны ў 

завод кавальска-прэсавых аўтаматычных ліній (КПАЛ). Увод магутнасцяў на 

заводзе КПАЛ ажыццяўляўся паэтапна, у ліку кавальска-прэсавых машын, якія 

выпускаліся з 1975 па 1980 гг.: гама крывашыпна-каленных чэканачных прэсаў і 

прэсаў для халоднага выдушвання металу, аўтаматы для прэсавання вырабаў з 

металапарашкоў і іх каліброўкі, машыны лістагібачныя з паваротнай бэлькай, 

сродкі ваколпрэсавай механізацыі і іншыя. 

У адпаведнасці з загадам Міністра станкабудаўнічай і інструментальнай 

прамысловасці СССР № 298 ад 18 ліпеня 1985 года адбылося аб'яднанне двух 

заводаў. Новае прадпрыемства атрымала назву Пінскае вытворчае аб'яднанне па 

вытворчасці кавальска-прэсавых і ліцейных аўтаматычных ліній "Кузлитмаш". Да 

гэтага часу наменклатура выпускаемай прадукцыі прыкметна пашырылася, якасць 

палепшылася. Прэсы розных мадэляў, ліцейнае абсталяванне і аўтаматычныя лініі 

атрымалі вядомасць як на тэрыторыі СССР, так і за мяжой. У спісе пакупнікоў 

значыліся такія краіны, як Бельгія, ФРГ, Фінляндыя, Індыя і іншыя. 

У лістападзе 2010 года РУМП "Кузлитмаш" пераўтворана ў адкрытае акцыянернае 

таварыства, а праз чатыры месяцы (загад Міністэрства прамысловасці Рэспублікі 

Беларусь ад 02.03.2011 №110) увайшло ў склад вытворчага аб'яднання «Беларускі 

аўтамабільны завод». З 25 верасня 2012 года ААТ "Кавліцмаш «уваходзіць у склад 

холдынгу “БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ” з кіруючай кампаніяй холдынгу ААТ “БЕЛАЗ". 
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