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ПАО «КАМАЗ» الشركة

المساهمة المفتوحة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

«كاماز»

كاماز
شريك موثوق و قوي
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ПАО «КАМАЗ»

 وكيل ومركز خدمة٢٠٠نحو ٤٥-٢٠١٧حصة السوق الروسية٪

ألف سيارة في السنة٧١: الطاقة اإلنتاجية

 ١٥بطل رالي داكار

مرة

أكثر : مجموعة واسعة من الموديالت

تشكيلة١٥٠٠موديال و ٤٠من 

أفضل"مرة معترف بها ١٤

"مصدر روسي

 يع في الترتيب العالمي لشركات تصن١٦المركز

٢٠١٧الشاحنات الثقيلة بحلول عام 

في روسيا في مجال تصنيع الشاحنات١الشركة رقم 

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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(وفقا لبيانات الشحن)طن ٤٠-٨ديناميكية مبيعات كاماز، الوزن الصافي 
ألف قطعة
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٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز

روسيا رالتصدي

فترة
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حنات في قطاعات منتجات سوق الشا" كاماز"الحصة الفعلية لشركة 

(طن١٤أكثر من )٢٠١٧الروسية في عام 

نقل 74,6%

قالبة 69,7%

قاطرة 23,5%

اآلالت الخاصة 64,0%

وسي في سوق الشاحنات التابعة لالتحاد الر" كاماز"حصة شركة 

(طنا  ١٤أكثر من )٢٠١٧في عام 

*- -**الشركات المصنعة المحلية ومنتجي رابطة الدول المستقلة الصين ، اليابان ، كوريا ، الواليات المتحدة األمريكية

ماز
6%

اورال
4%

*آخر 

0%

سيارات أجنبية 
%4  **أخرى 

Б-7  

41%

كاماز

45%

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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شبكة الوكالء و مراكز الخدمة

جميع مناطق االتحاد كامازتغطي شبكة المبيعات والخدمات لشركة 

يعات الروسي وكومنولث الدول المستقلة ، فضالً عن أسواق المب

.الخارجية التقليدية

٢٠١٨يناير ١اعتباًرا من * 

"كاماز"ممش

١٩٣
وكيال في روسيا 

االتحادية

٤١
مركز خدمة في رابطة 

الدول المستقلة

روسيا االتحادية
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شبكة الوكالء و الخدمات في االسواق الخارجية

٢٠١٨يناير ١اعتباًرا من * 

كازاخستان

أوكرانيا

روسيا البيضاء

مولدوفا

أذربيجان

أرمينيا

جورجيا

طاجيكستان

أوزبكستان

قرغيزستان

تركمانستان

اإلكوادور

بناما

كولومبيا

بيرو

بوليفيا

أنغوال

تنزانيا

غينيا

مصر

ساحل العاج

جنوب أفريقيا

ليسوتو

سوازيالند

ناميبيا

بوتسوانا

زيمبابوي

موزمبيق

زامبيا

رواندا

موريس

مدغشقر

جمهورية تونس

فيتنام

منغوليا

االمارات العربية

الهند

أفغانستان

بلغاريا

ليتوانيا

صربيا

هنغاريا

إسرائيل

بولندا

دول رابطة الدول 
المستقلة

"كاماز"ممش

كاماز ٢٠١٨/ الربع الثاني 

الدول 

االخرى
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شاحنات متوسطة السعة

مع الشراكات االستراتيجية
FUSOميتسوبيشي 

شاحنات ثقيلة

لردايممع الشراكات االستراتيجية

توسيع محفظة المنتجات

ةالشراكات االستراتيجيعلبة التروس 
"كامافز" 

محركات الكمون

"كاماكامينز" 

االلتوائياالهتزاز مخمدات

"كامابريمزا-كنور" 

مجموعة المكبس األسطواني
نابريجناياالتحادية المغولية "

"تشلني

تطوير قاعدة المكونات

مستوى عال من التوطين

اإلستراتيجيةالشراكات 

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز

http://www.auto-ban.ru/netcat_files/catalogue/porshen-big.jpg
http://www.auto-ban.ru/netcat_files/catalogue/porshen-big.jpg
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الشاحنات والمقطورات والحافالت والمحركات وقطع الغيار

مجموعة واسعة من المنتجات

تحسين المواصفات الفنية•

مجموعة واسعة من التشكيالت•

سعر مقبول•

التسويق

الكفاءة في التسويق

إقامة االتصاالت مع األجهزة الحكومية، الشركات العميلة، توفر قاعدة عمالء

مصانع الشركة للمعدات 
الخاصة

أقامت اتصاالت مع أكثر من 

مصنع للمعدات الخاصة٣٠٠

شبكة مبيعات و خدمات

وكيال في روسيا١٨٠•

وكيال في الخارج٣٣•

وكيال في رابطة الدول ٥٥•

المستقلة

شركة التأجير

ل ك "وكيال ممثال عن ١٠٢•

في المناطق" كاماز

التجارة في روسيا

القيام باإلصالح•

الجذري

رسكلة•

الكل للمستهلك. كاماز نهج متكامل للسوق العالمية

٢٠١٧كانون الثاني ١اعتباًرا من 
٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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مجموعة الطرازات

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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تغيير اجيال سيارات كاماز

روبوتات السيارات

٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠٢٠ ٢٠٢٥

K4جيل 

إعادة التصميم ، )K3جيل 

(3اليورو 

K5جيل 

K6جيل 

االتحاد األوروبي

الصين

الصين بكين

الهند

مدن الهند

روسيا

Bharat III

Bharat IV

China IV

China IV

China V China VI

China V

? CO2 monitoring & declaration ?

Euro VI Euro VII ? 

China VI ? 

China VII ?

Bharat VI?

Bharat VI?

? CO2 limits ?

Euro IV Euro V Euro VI ?

Bharat IV ?

Fuel Consumption

Fuel Consumption

٢٠١٥ ٢٠٢٠ ٢٠٢٥

K1جيل 

١٩٧٦ ١٩٩٧

الحزام السفلي )K2جيل 

(2داف ، يورو 

الهجينة والكهربائية

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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كامازسيارات 

٤الجيل 

(٥-٤الجيل )كامازانواع مركبات 

جرارات شاحنة

شاحنات قالبة

شاحنات جرارة

هيكل السيارة

نقل ثقيل

(طن٣٢-١٨(

(طنا١٣)ثقيلة 

(طنا٤١-٢٢)

شاحنة قاطرة

(طن٢٦-١٨)

(طنا١٦)الثقيلة 

(طنا٤١أكثر من )

4 х 2

360 --------- 450 л.с.400 --------- 550 л.с. 400 --------- 500 л.с.

300 --------- 400 л.с. 400 --------- 450 л.с.

400 --------- 420 л.с.

250 --------- 450 л.с. 400 --------- 450 л.с. 400 --------- 450 л.с.

4 х 2

4 х 2

6 х 4

4 х 2

6 х 2-2
6 х 4

6 х 4
6 х 6

8 х 4
8 х 8

متوسطة،

(طن٨-١٢)

160 --------- 320 л.с.

160 --------- 320 л.с.

4 х 2

4 х 2

6 х 2

6 х 4

6 х 2-2

8 х 4

6 х 2
6 х 4

6 х 4

6 х 6

8 х 8

6 х 4
6 х 6

8 х 4

6 х 4
6 х 6

6 х 4

6х2-2

400 --------- 550 л.с.

6 х 4
6 х 6 

8 х 4
8 х 8

400 --------- 450 л.с.

8 х 8

400 --------- 450 л.с.

8 х 4

6 х 6

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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5

٢٠١٣

1نموذج 

٢٠١٤

+1نموذج 

شاحنة جرارة

٥٤٩٠-كاماز

شاحنة جرارة

٦٥٢٠٦-كاماز

٢٠١٥

+1نموذج 

شاحنة جرارة

٦٥٢٠٧-كاماز

٢٠١٦

نماذج5+

شاحنة جرارة

٦٥٨٠٦-كاماز
٦٥٢٠٨-هيكل كاماز

شاحنة قالبة

لوكس٦٥٢٠كاماز 

شاحنة قالبة

٦٥٢٠١كاماز 

لوكس

هيكل للغابات

٦٥٨٠-كاماز

٢٠١٧

نماذج5+

قالبة

٦٥٨٠-كاماز

قالبة٦٥٨٠١-كاماز

٦٥٨٠٢-كاماز 

هيكل كاماز

١٨٢٥ت

شاحنة جرارة

٥٤٩٠-كاماز

NEO

٢٠١٨

1+نماذج 

شاحنة جرارة

٦٥٢٠٩-كاماز

مجموعة جديدة من النماذج توسعت بشكل كبير

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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شاحنات قالبة
4× 8، 6× 6، 4× 6، 2× 4؛ صيغة العجلة ط٢٩... ٧٬٥الحمولة 

الهيكل
4x4 ،6x4 ،6x6 ،8x4 ،8x8 ،10x4، 2× 4طنًا ؛ صيغة العجالت ٤٠... ٥٬٣الحمولة 

مجموعة نماذج من آالت كاماز

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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جرارات شاحنة
4х2 ،6х4 ،6х6 ،8х8طن؛ ترتيب العجالت ١٠٣،٧... ٣٠،٥طن ؛ الوزن اإلجمالي للمقطورة ٢٤،٧... ١٠،٥تحميل على اقتران العجلة الخامسة هو 

سيارة نقل بضائع
4х2 ,4х4 ,6х4 ,6х6 ,8х8ترتيب العجالت . طن٢٠-٤تحميل 

تشكيلة من معدات السيارات كاماز

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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شاحنات خطوط طويلة المركبات الثقيلة

٥٤٩٠

٦٥٢٠٧

ط١٦-٦٥٨٠

ط١٦-٦٥٨٠١

ط١٦-٦٥٨٠٢

2× 4شاحنة جرارة 

.طن١٨وزن السيارة اإلجمالي 

ط٤٤الوزن اإلجمالي بالمقطورة 

طن١١،٢-١٠،٦: الحمولة 

OM 457محرك مرسيدس بنز 

(حصان٤٢٨حصان ؛ ٤٠١)

FZ ПК16S2220(16S2221 ,12AS2130)

طن١١٬٥تحت حمولة هيبوبيجسر 

4× 6شاحنة جرارة 

طن٢٦الوزن اإلجمالي للشاحنة 

طن٤٤الوزن اإلجمالي بالمجرور 

(طن٤٢٨-٤٠١)OM 457محرك مرسيدس بنز 

KP ZF16S2221 ،12AS2130)

طنا١٩ذات حمولةالهبويديةالخلفية الترادفيةالجسور 

6x4شاحنة مجرورة ، هيكل 

طن٢٦الوزن اإلجمالي للشاحنة 

طن٤٤الوزن اإلجمالي بالمقطورة 

OM 457محرك مرسيدس بنز 

(طن ٤٠١-٤٢٨)

ZF16S2220علبة السرعة 

طنا١٩ذات الهبويديةالخلفية الترادفيةالجسور 

4× 6شاحنة جرارة 
.طن٣٣٬٥إجمالي كتلة السيارة 

طن٧٤٬٣الوزن اإلجمالي 

Mercedes-Benzالمحرك  OM 457(428حصان)

ZF16S2220علبة السرعة 

طن١٣المحاور الخلفية مع تروس العجالت ذات حمولة 

(٢٦= ١٣+ ١٣)

6x6شاحنة قالبة 
.طن٤١كتلة السيارة اإلجمالي 

Cumminsحصانا ٤١٠محرك  ISG

ZF16S2220علبة السرعة 

المحاور الخلفية مع تروس العجالت ذات حمولة 

(٣٢= ١٦+ ١٦)طن ١٦

طن٩المحور األمامي ذو حمولة 

8x4شاحنة قالبة 
.طن٥٠إجمالي كتلة السيارة 

Cumminsمحرك    ISG 440 حصان

ZF16S2225علبة السرعة 

طن١٦المحاور الخلفية مع تروس العجالت ذات حمولة 

(٣٢= ١٦+ ١٦)

(٩+ ٩)طن ٩المحاور األمامية ذات حمل 

6x4شاحنة قالبة 

.طن٤١كتلة السيارة اإلجمالي 

Cumminsمحرك  ISG(حصان٤١٠)

ZF16S2220علبة السرعة 

المحاور الخلفية مع تروس العجالت

(٣٢= ١٦+ ١٦)طن ١٦حمولة 

طن٩المحور األمامي تحت الحمل 

ط١٣-"لوكس"٦٥٢٠ 6x4شاحنة قالبة 
.طن٣٥الوزن اإلجمالي للمركبة 

740.632(حصان٤٠٠) المحرك كاماز 

ZF 16S1820TOعلبة السرعة 

طن١٣المحاور الخلفية مع تروس العجالت ذات حمولة 

(٢٦= ١٣+ ١٣)

طن٩المحور األمامي ذو حمل 

8x4شاحنة قالبة 
.طن٤٤الوزن اإلجمالي 

(حصان٤٠٠)740.632-المحرك كاماز

ZF 16S1825TOعلبة السرعة 

طن ١٣المحاور الخلفية مع تروس العجالت ذات حمولة 

(٢٦= ١٣+ ١٣)

(٩+ ٩)طن ٩المحاور األمامية تحت الحمل 

ط١٣-"لوكس"٦٥٨٠٦

٦٥٢٠٨
،مجرورةشاحنة

6x2-2هيكل 
طن٢٦الوزن اإلجمالي للشاحنة 

طن٤٤الوزن اإلجمالي بالمقطورة 

OM 457محرك مرسيدس بنز 

(طن٤٠١)

ZF 12AS2130علبة السرعات 

محور رفع الخلفي

٦٥٢٠٦

سيارات نقل

٥٤٩٠ NEO

2× 4شاحنة جرارة

.طن١٨وزن السيارة اإلجمالي 

طن٤٤الوزن اإلجمالي بالعربة 

طن١١٬٠٥-١٠٬٦الحمولة 

OM 457محرك مرسيدس بنز 

(حصان٤٢٨حصان ؛ ٤٠١)

KP ZF16S2220(16S2221 ،12AS2130)

طن١١٬٥ذو حمولة من هيبوبيجسر 

ط١٣-"لوكس"٦٥٢٠١

٥-مركبات كاماز من الجيل الجديد مع محرك اورو

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٦٥٢٢-كاماز

٦٥٢٠-كاماز

٦٥١١٥-كاماز

٦٥٢٢٢-كاماز

طن ؛١٩-قدرة رفع عالية •

، و االرتفاع العالي عن األرض وحافلة المقعد الواحد ؛( 6× 6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

.حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية •

طنا ؛٢٠-قدرة التحميل العالية •

٣م٢٠-٣م١٦-٣م١٢-أحجام مختلفة من المنصة القالبة •

.حصان٤٠٠قوة محرك عالية ، تصل إلى •

طن ؛١٩-قدرة رفع عالية •

، و االرتفاع العالي عن األرض وحافلة المقعد الواحد ؛( 6× 6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

.حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية •

طن ؛١٥-قدرة التحميل •

صندوق تفريغ خلفي او جانبي او ثالثي التفريغ: التفريغمنصاةنوع مختلف من •

حصان٣٠٠قوة المحرك •

11

شاحنات تفريغ

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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مع ناقل الحركة اليدوي 5490-022-87

٥٤٩٠NEO-الشاحنة المقطورة المطورة كاماز•
مرتفعة ذات سرير واحدAxorمقصورة •

حصان٤٠١ذو قوة OM 457LAمحرك ديملر •

دون مثبطZF12AS2130علبة سرعة يدوية•

طن١١،٥حمولة HL6دايملرجسر •

٣،٠٠٧: نسبة الترس•

مم١١٥٠: ارتفاع اقتران العجلة الخامسة •

٥٤٩٠NEO-الشاحنة المقطورة المطورة كاماز•
مرتفعة ذات سرير واحدAxorمقصورة •

حصان٤٠١ذو قوة OM 457LAمحرك ديملر •

دون مثبطZF16S2220علبة سرعة يدوية •

طن١١،٥حمولة HL6دايملرجسر •

٣،٠٠٧: نسبة الترس•

مم١١٥٠: ارتفاع اقتران العجلة الخامسة •

مع ناقل حركة أوتوماتيكي 5490-023-87

المعلمات S5-99010-5490تسلسلي  NEO 5490تحديث 

(ملم)قاعدة العجالت  3580 3780

أقصى حمولة على المحور األمامي ، كجم 7100 7550

أقصى حمولة على المحور الخلفي ، كجم 11500 11050

خزانات الوقود .لتر2x400ألومنيوم  .ل٤٠٠+ لتر ٦٩٥أو . لتر٦٩٥ألومنيوم 

األجنحة الخلفية
مع الحاجة إلى تفكيك الجزء العلوي عند اقتران مع نصف 

مقطورة
.دون الحاجة لتفكيك الجزء العلوي من األجنحة

نظام التعليق األمامي طن٧٬٥نابض قليل األوراق 
طن باستخدام كتلة صامتة٩نابض صفائحي 

مثبت هندسي و مقوي أقواس

محرك التسخين في التشكيل األساسي مع إمكانية تثبيتها من طرف الوكيل

٥٤٩٠NEO-الشاحنة المقطورة المطورة كاماز

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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(М1842(٥٤٩٠-كاماز

.طن١١،٥:الحمولة•

طنًا ؛٤٤: حمولة القاطرة •

حصان٤٢٨-قوة محرك عالية •

٦٥١١٦-كاماز ٦٤٦٠-كاماز

.طن١٥٬٥:الحمولة•

طنًا ؛٣٧٬٨٥: حمولة القاطرة •

حصان٣٠٠-قوة محرك عالية •

.طن١٦٬٥:الحمولة•

طنًا ؛٦٢: حمولة القاطرة •

حصان٤٠٠-قوة محرك عالية •

٦٥٢٠٦-كاماز

.طن١٦٬٧٥:الحمولة•

طنًا ؛٤٤: حمولة القاطرة •

حصان٤٠١-قوة محرك عالية •

شاحنات جرارة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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(٦*٦)٦٥٢٢٥كاماز 

(٦*٦)٦٥٢٢٦كاماز  (٦*٦)٦٥٢٢١كاماز 

(٦*٦)٤٤١٠٨كاماز 

ط٢٢: الحمل المسموح به•

ط٦٣: الوزن االجمالي المسموح للجرافة المنقولة مع الحمولة•
و االرتفاع عن االرض(6x6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية•

ط٢١الحمل المسموح به  •

ط٦٣: الوزن االجمالي المسموح للجرافة المنقولة مع الحمولة•
و االرتفاع عن االرض(6x6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٥٣٥-قوة المحرك العالية•

ط١٠: الحمل المسموح به•

ط٢٢: الوزن االجمالي المسموح للجرافة المنقولة مع الحمولة•
و االرتفاع عن االرض(6x6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية•

ط١٧: الحمل المسموح به•

ط٥٣: الوزن االجمالي المسموح للجرافة المنقولة مع الحمولة•
و االرتفاع عن االرض(6x6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية•

شاحنات جرارة ألغراض خاصة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٤٣٠٨كاماز  ٥٣٠٨كاماز  ٤٣٢٥٣كاماز 

٦٥١١٧كاماز ٤٣١١٨كاماز ٦٣٥٠١كاماز 

42xصيغة العجالت •
حصان١٨٥قوة Cumminsمحرك •

كجم١١٩٠٠الوزن اإلجمالي •

كجم٥٧٣٠الحمولة •

42xصيغة العجالت •
حصان٣٠٠قوة Cumminsمحرك •

كجم١٥٠٠٠الوزن اإلجمالي •

كجم٨٢٠٠الحمولة •

42xصيغة العجالت •
حصان١٨٥قوة Cumminsمحرك •

كجم١٤٥٩٠الوزن اإلجمالي •

كجم٧٨٢٠الحمولة •

8x8صيغة العجالت •

حصان٣٦٠محرك كاماز قوة •

كجم٢٦٣٠٠الوزن الكامل هو •

كغم١٤٠٠٠سعة التحميل •

8x8صيغة العجالت •

حصان٣٠٠محرك كاماز قوة •

كجم٢١٦٠٠الوزن الكامل هو •

كغم١١٢٨٠سعة التحميل •

6х4صيغة العجالت •

حصان٣٠٠محرك كاماز قوة •

كجم٢٤٠٠٠الوزن الكامل هو •

كغم١٤٥٠٠سعة التحميل •

4x4صيغة العجالت •

حصان١٨٥قوة Cumminsمحرك •

كجم١٤٥٩٠الوزن اإلجمالي •

كجم٧٨٢٠الحمولة •

٤٣٥٠٢كاماز 

٦٣٦٠كاماز

6х4صيغة العجالت •

حصان٤٠٠محرك كاماز قوة •

كجم٢٦٥٠٠الوزن الكامل هو •

كغم١٥٦٠٠سعة التحميل •

شاحنات نقل

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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المعدات الالزمة إلنتاج النفط والغاز الزراعة

اإلنشاءات

الخدمات البلدية

خدمة اإلخالء

النقل التجاري

صيانة الطرقات

بيع بالتجزئة

صناعة األخشاب

مجموعة واسعة من المعدات المتخصصة كاماز، لجميع االختصاصات

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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شاحنة خالط الخرسانة مضخات الخرسانة

.متر مكعب١٢إلى ٥حجم أسطوانة الخلط من •
؛4х2 ،6х4 ،6х6 ،8х4الهيكل مع ترتيب العجالت •

محرك وحدة الخلط من هيكل كوم أو من محرك مستقل ؛•

مترا،٤٧الى ٢١ارتفاع المد من •
6x4 ;8x4هيكل•

.ساعة/ متر مكعب ١٦٠-١٢٥األداء األعلى •

معدات قطاعات البلدية

الفراغالحداثآالت 

النفايات مصممة للتفريغ بخلق فراغ هوائي ، ونقل وتفريغ•

.شتعالالسائلة التي ال تحتوي على مواد متفجرة وقابلة لال
6x6و 6x4و 4x 2: صيغة العجالت•

شاحنة تفريغ البالوعات

ت وشبكالألبارمصممة للتنظيف بطريقة افراغ الهواء، •

.الصرف الصحي من الطين ونقلها إلى موقع التفريغ
6x6و 6x4و 4x2: صيغة العجالت•

شاحنة غسل قنوات التطهير

من مصممة لغسال و تنظيف قنوات الصرف الصحي•

.هطول اوحال األمطار واالنسداد

.4و 6و 2و 4: صيغة العجالت•

معدات الخرسانة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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شاحنات ذات استعمال مزدوج

ائلة تم تصميم شاحنة الطريق لتنظيف الثلج من الطرق ، وتوزيع المواد الس•

.المضادة للتجمد في الشتاء ولغسل وري الطريق في فصل الصيف

6× 6، 4× 6، 2× 4: صيغة العجالت•

سيارات كنس

لطرق والميادين تم تصميم سيارة التفريغ للكنس و التنظيف الميكانيكي ل•

جر والمطارات ذات الغطاء الخرساني األسفلتي من الغبار والرمل والح

.المسحوق واألوراق
4х2: صيغة العجالت•

معدات إصالح الطرق
آالت اإلصالح

آلة إصالح الطرقات مخصصة لإلصالح وصيانة الطرق بطبقة من الخرسانة•

ة المحلية ، إزالة الترقيع ، المعالجة السطحي)المعدنية القارية والخالئطاإلسفلتية 

(.صب الشقوق

4× 6، 2× 4: صيغة العجالت•

شاحنة نقل الزفت

( درجة مئوية٢٠٠+ حتى )السائلة الساخنة البيتومينيةمخصصة لنقل المواد •

لطرق والباردة من مكان اإلنتاج أو التخزين وتوزيعها الموحد أثناء بناء وإصالح ا

.السريعة والمطارات

4× 6، 2× 4: صيغة العجالت•

آالت صيانة الطرقات

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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"  اومك "شاحنات مع خطاف مفصلي 

(٤*٦. )٦٥١١٧-كاماز 

طن١٠: قدرة رفع الهيكل•

كغ٣٤٠٠: قدرة الرفع القصوى الرافعة المناولة •

متر٨،١: اقصى مد لذراع الرافعة•
و االرتفاع عن االرض( 6x6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٣٠٠: قوة محرك عالية•

"  اومك "شاحنات مع خطاف مفصلي 

(٤*٦. )٦٥١١٧-كاماز 

.طن١٢،٢-قدرة الرفع على متن الهيكل •

.متر٦،٧: طول المنصة•

.كجم٣١٤٠قدرة التحميل القصوى لرافعة المناول هي •

؛م٨،١أقصى ذراع الرافعة •

حصان٣٠٠-قوة محرك عالية •

"  أومك "شاحنة مع كابل تلسكوبي 

(٦*٦)٤٣١١٨-كاماز 

أطنان ؛٩-قدرة حمل العربة •

.كجم٤٠٥٠المناول هي -قدرة التحميل القصوى للرافعة•

؛م٨،١أقصى ذراع الرافعة •

، االرتفاع على األرض؛( 6× 6)نفاذية عالية بسبب الدفع الرباعي •

حصان٣٠٠-قوة محرك عالية •

"  أومك "شاحنة مع كابل تلسكوبي 

(٤*٦)٦٥١١٧-كاماز 

طن ؛١٢،٦-قدرة حمل العربة•

.متر٦،٧طول منصة العربة •

.كجم٤٠٥٠المناول هي -قدرة التحميل القصوى للرافعة•

؛م١٠،٨٤طول الذراع القصوى •

حصان٣٠٠-قوة محرك عالية •

معدات خاصة على هيكل كاماز
سيارات مع رافعة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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(6x6)٥٣٥٠على هيكل كاماز ٤٢٠٨نيفازحافلة تناوب 

رافعات على هياكل مركبات

شخصا٣٠عدد الركاب •

لي و قدرة عبور عالية بفضل نظام الدفع الكلي، و االرتفاع عن االرض العا•

قضبان الربط احادية الجانب

حصان٢٨٠قوة محر•

شخصا٢٢عدد الركاب •

بان الربط قدرة عبور عالية بفضل نظام الدفع الكلي، و االرتفاع عن االرض العالي و قض•

احادية الجانب

حصان٢٤٠قوة محرك •

(4x4)٤٣٢٦على هيكل كاماز ٤٢١١١نيفازحافلة تناوب 

رافعات على هيكل سيارات الطرق الوعرة

منصات رافعة هيدروليكية

طناً ؛٥٠إلى ١٦صيغة العجالت من •

بان الربط قدرة عبور عالية بفضل نظام الدفع الكلي ، واالرتفاع األعلى عن األرض، وقض•

أحادية الجانب ؛

حصان٣٠٠-قوة المحرك •

10x4، 4× 8، 4× 6، 2× 4صيغة العجالت •

طنا ؛٧٠إلى ١٦الحمولة من •

حصان٤٠٠إلى ٢٤٥من -قوة المحرك •

حافالت التناوب

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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؛ُصممت لإلصالح والصيانة الوقائية لمعدات آبار النفط ، ووحدات الضخ ، وكذلك المعدات السطحية لحقول النفط•

زيع معدات قطع الغاز ، ومعدات لحام ، ومعدات للدهن، ومعدات التعبئة والتغليف مع الشحوم ، ونظام تو: مكونات المعدات•

.مترا ، وأدوات مختلفة١٢لرفع الناس إلى ارتفاع الزيت، رافعة مناورة مثبتة ، مهد قابل لإلزالة

ي المرافق ُصمم لإلصالح و الصيانة الوقائية للمعدات التقنية الخاصة بخطوط أنابيب المياه ، وأنظمة الصرف الصحي ف•

يد الميالد العامة ، والمعدات األرضية لحقول النفط ، و االنابيب التقنية لنقاط تجميع النفط ، وعناصر تجهيزات شجرة ع

.ووحدات الضخ

ية ، معدات قطع الغاز ، معدات اللحام ، معدات الدهان ، معدات لشفط السوائل ، معدات للمعالجة الميكانيك: المعدات تشمل•

.رافعة ، أدوات متنوعة

ة ، وكذلك لتدفئة مصممة لتسخين مختلف المعدات التقنية وخطوط األنابيب والمحركات والتدفئة والتهوية للمباني الصناعي•

محركات و مقصورات الطائرات

.كيلو واط٤٠٠مولد حرارة مثبت قوته •

(4х4)٤٣٢٦على هيكل كاماز ٤٠٠-ب مسخان هواء شامل و متنقل او 

(6х6)٤٣١١٨وحدة إصالح و صيانة وحدات الضخ على الهيكل كاماز 

(6х6)٤٣١١٨وحدة إصالح قنوات المياه السطحية على هيكل كاماز 

وحدات إلصالح وصيانة معدات النفط  السطحية

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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ناقل الحاويات رافعة هيدروليكية شاحنات القمامة

ة ذات تم تصميم ناقلة الحاويات لجمع و نقل النفايات المنزلي•

غ مختلف الحجم الكبير و نفايات البناء ، فضال عن نقل و تفري

.انواع النفايات كبيرة الحجم

2× 4: صيغة العجالت•

للعمل مع ( محمل هوك)تم تصميم الرافعة الهيدروليكية •

.الصناديق القابلة للتبديل
4х2 ،6х4 ،6х6 ،8х4: صيغة العجلة•

خطاف أو سلك: نظام االلتقاط والتحميل•

والنقل تم تصميم شاحنة جمع القمامة للتحميل اآللي ، والضغط ،•
.والتفريغ من النفايات المنزلية الصلبة

6x4و 4x2: صيغة العجالت•

خلفي أو جانبي: نظام التحميل•

عربة سحب و نقل

حالة تم تصميم الشاحنة لتحميل وتفريغ ونقل المركبات األخرى في•

.الكسر والحوادث وانتهاك عدد من قواعد المرور من قبل السائق
4х2 ،6х4 ،6х6 ،8х4: صيغة العجلة•

مع منصة انزالق ، مع منصة مكسورة ، مع وحدة اإلدارة : أنواع•

، من طابقين( البضائع)المركزية ، مع التحميل الجزئي 

حفارات

.الحفار مصمم لردم التربة•
6x6: صيغة العجالت•

عربات نقل

ل عربات نقل، اعتمادا على االستعمال، مصممة لنق•

.البضائع العادية أو القابلة للتلف
6х6و 6х4و 4х2: صيغة العجالت•

الغرض العام ، متساوي الحرارة ، ثالجة ، : أنواع•

فان للمتفجرات ، مدرعة

معدات أخرى

معدات القطاع البلدي

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٤٤٢٦٣٠شاحنة حمل انابيب 

(٦*٦)٦٥٢٢٤-على هيكل كاماز

؛م٣٦طول المواسير المنقولة حتى •

طنًا؛٣٦-حمولة عالية •

حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية •

" ب ن أو"وحدة ضخ متنقلة 

(٦*٦)٤٣١١٨-كاماز 

:مخصصة ل

ضخ النفط من خط األنابيب عند إطالقه لإلصالح ؛•

.جمع النفط والمنتجات النفطية من الحظائر األرضية المفتوحة وضخها في خطوط األنابيب•

إعادة )وليكية ملء أنابيب النفط الرئيسية بالمياه من الخزانات المفتوحة أثناء تحضير االختبارات الهيدر•

خطوط أنابيب النفط الرئيسية ؛( اختبار

.تعمل كمحطة ضخ نفط مؤقتة من خط األنابيب الرئيسي•

وحدات لإلصالح الروتيني لآلبار
١٢/١٥٠-"مد ب أ"وحدة ازالة الهيدروكربون من آبار النفط 

(٦*٦)٤٣١١٨-على هيكل كاماز 

راض والماء الساخن ألغالبارافينمصممة للتدفئة وحقن الزيت الساخن في اآلبار من أجل إزالة •
.فنية

وحدة معالجة األحماض في اآلبار على هيكل

(٦*٦)٤٣١١٨-كاماز 

لجة مخصص لنقل حمض الهيدروكلوريك المثبط وحقن الوسائط السائلة في اآلبار أثناء معا•

حمض الهيدروكلوريك في اآلبارمناطق

وحدات البناء و إصالح وصيانة خطوط األنابيب

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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على هيكل٤٠-١٦٠-او ن ب"وحدة إسمنت 

(٦*٦)٤٣١١٨-كاماز

حفر و تطوير مخصصة لتفريغ السوائل أثناء األعمال اإلسمنتية و الغسل و التنظيف اثناء ال•

و صيانة اآلبار

.متر٥٠٠٠مصممة لعمليات االنزال و الرفع أثناء أعمال الحفر و التقوير على عمق يصل إلى •

.الصيانةيلبي الرافع الكهروميكانيكي المتطلبات العالية لضمان الموثوقية وسهولة التشغيل و•

على هيكل ٠٣-٣-رافع حفار ذاتي الحركة ب ك س

(٦*٦)٤٣١١٨-كاماز 

شاحنات خدمة تزويد و نقل الوقود
(٦*٦)٦٥٢٢٤ك على هيكل كاماز ٥٤٥٣٥-تساو  (٦*٦)٤٣١١٨-على هيكل كاماز٢١٣-٦٦٠٦٢-"زتأ"

٣م ١٨الحجم المسموح به من الوقود المنقولة هو •

.لتر٢٠٠مجهزة بمعدات تعبئة الزيت بسعة •

، واالرتفاع العالي عن األرض ، والقضبان ( 6× 6)إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع الكلي •

الجانبية أحادية الجانب ؛

حصان٤٠٠-قوة المحرك العالية •

؛٣م١١الحجم المسموح به من الوقود المنقولة هو•

؛٣م١٠يمكن استخدامه في مقطورة صهريج بحجم يصل إلى •

، و االرتفاع العالي عن األرض ، والقضبان ( 6× 6)قدرة عبور عالية بفضل نظام الدفع الكلي •

الجانبية أحادية الجانب ؛

حصان٣٠٠-قوة المحرك •

وحدات لصيانة اآلبار

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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سلحة معدة لإليصال لمكان تنفيذ عمليات اإلنقاذ و مكافحة الحرائق ، كل من رجال االطفاء واأل•

والمعدات التقنية الالزمة للحريق
4х2 ،4х4 ،6х4 ،6х6 ،8х4صيغة العجالت •

.م٦٠إلى ٣٠ارتفاع الرفع من •

ساللم االطفاء رافعات هيدروليكية أوتوماتيكية

لحة معدة للتسليم إلى مكان تنفيذ عمليات اإلنقاذ ، ومكافحة الحرائق ، واألس•

والمعدات التقنية الالزمة للحريق
؛8x4صيغة العجلة •

.م٥٠ارتفاع الرفع •

شاحنات الصهريج
سيارات إطفاء مهبط المطارات

ات سيارات إطفاء مهبط الطائرات مصممة إلطفاء الحرائق وتنفيذ عمليات اإلنقاذ على الطائر•

.ومرافق المطار البرية
6x6 ،8x8صيغة العجالت •

ه شاحنة اإلطفاء مخصصة إليصال إلى أماكن الحرائق، أسلحة الحرائق التقنية وإمدادات الميا•

.ومولدات الرغوة
؛6х6و 6х4و 4х2صيغة العجالت •

سيارات وحدات االطفاء

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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سيارات رغوة اإلطفاء

ع ُصممت سيارة إطفاء الحرائق إليصال االجهزة الفنية و مسحوق إطفاء الحرائق إلى موق•

ماويات يتم استخدامها كوحدة مستقلة إلطفاء الحرائق في شركات صناعة البتروكي. الحريق

.والغاز وتكرير النفط والمحطات الفرعية الكهربائية

احنات مع واحدة أو أكثر من ش" الضخ"يتم استخدامها كوحدة مستقلة أو كوحدة شفط عند العمل في •

في المناطق المأهولة بالسكان والمرافق الصهاريج عند إطفاء الحرائق بالماء والرغوة ،

.الصناعية
4х2 ،4х4 ،6х4 ،6х6تركيبة العجالت •

محطة ضخ لإلطفاء سيارة الضخ بالخرطوم

يتم . غط مصممة للتسليم إلى مكان طاقم مكافحة الحرائق والنار والمعدات التقنية وخراطيم الض•

رغوة استخدامه في وضع ميكانيكي وتنظيف خطوط خرطوم الجذع وإطفاء الحرائق بالماء وال

.في االماكن السكنية والمنشآت الصناعية

دات المياه تم تصميم سيارة الحرائق كمحطة ضخ لتوفير أطقم االطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وإمدا•

خات والرغوة الميكانيكية من مصدر مغلق أو مفتوح على طول الخطوط الرئيسية لتشغيل مض

حريق ال السيارات وشاحنات الصهاريج ومياه مكافحة الحرائق المتنقلة والرغوة الهوائية إلى مكان ال

.يوجد مياه جارية

سيارات االطفاء بالمسحوق

سيارات وحدات االطفاء

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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(6x6)٤٣١١٨شاحنات الفرز و نقل األخشاب على هيكل كاماز 

متر ؛٦٬٥إمكانية نقل تشكيالت تصل إلى •

واالرتفاع العالي على األرض والقضبان (  6× 6)إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع الكلي •
الجانبية أحادية الجانب ؛

حصان٣٠٠قوة المحرك تصل إلى •

(6x6)٤٣١١٨شاحنة نقل أخشاب مع رافعة على هيكل كاماز 

متر ؛١٨إلى ٦من مصممة لنقل التشكيالت ذات طول•

واالرتفاع العالي على األرض  والقضبان أحادية (  6× 6)إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع الكلي •

الجانب؛

حصان٣٠٠قوة المحرك تصل إلى •

AGP ISOLI ZEO 32.22SL ٤٣١١٨على هيكل كاماز(6x6)

شاحنة رفع هيدروليكية

كجم ؛٣٠٠-قدرة تحمل المهد •

م ؛٣٤٬٥ارتفاع الرافعة يصل إلى •

واألرضية إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع بالعجالت األربع ، وحافة الباص من جانب واحد•

العالية ؛

حصان٣٠٠-قوة المحرك •

AGP BC-22.06 ٤٣٥٠٢على هيكل كاماز(4x4)

كجم ؛٢٥٠-قدرة تحمل المهد •

؛م٢٢ارتفاع الرافعة يصل إلى •

ة العالية ؛إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع بالعجالت األربع ، وحافة الباص من جانب واحد واألرضي•

حصان٢٤٠-قوة المحرك •

شاحنات الفرز و نقل األخشاب

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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(٤х٤)٤٣٢٦-كامازعلى أساس هيكل ( BUER LS 1035-005)مب ك 

طن٣-حمولة المنصة •

نفاذية عالية بفضل نظام الدفع الكلي ،عمود أحادي االطارات، واالرتفاع األعلى عن االرض•

.حصان٢٤٠-قوة المحرك العالية •

؛م٧عمق الحفر يصل إلى •

؛م١٨كجم وارتفاع رفع يصل إلى ٢٠٠مجهزة بمهد سريع التحرير بسعة تحمل •

كجم ؛٦١٠٠القدرة حمولة الرافعة تصل إلى •

(٦х٦)٤٣١١٨-كامازعلى أساس الجرار)BUERLS) 2656-002مب ك 

طن٨-حمولة المنصة •

؛6× 6نفاذية عالية بسبب نظام الدفع الكلي ، •

.حصان٣٠٠تصل إلى -قوة محرك عالية •

م ؛١٢عمق الحفر يصل إلى •

متر ؛٢٣،٣كجم وارتفاع رفع يصل إلى ٢٠٠مجهزة بمهد سريع التحرير بسعة تحمل •

كغم ؛٧٥٠٠قدرة الرفع لرافعة المناولة حتى •

(٦х٦)٤٤١٠٨-كامازعلى أساس الجرار)BUER LS 2656–006 (مب ك 

طن؛٣٢-الوزن الكامل للهيكل مع نصف مقطورة •

؛6× 6نفاذية عالية بسبب نظام الدفع الكلي ، •

.حصان٣٠٠تصل إلى -قوة محرك عالية •

؛م١٢عمق الحفر يصل إلى •

متر ؛٢٣،٣كجم وارتفاع رفع يصل إلى ٢٠٠مجهزة بمهد سريع التحرير بسعة تحمل •

كغم ؛٧٥٠٠قدرة الرفع لرافعة المناولة حتى •

آالت الحفر و الرفع

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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طن٣-سعة التحميل على متن المنصة •

إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع بالعجالت األربع ، وحافة من جانب واحد و ارتفاع عن األرضية عالي•

حصان٢٤٠-قوة المحرك العالية •

أمتار ؛٦عمق الحفر يصل إلى •

متر ؛١٢يصل إلى كجم ورفع الي األعلى٢٠٠مجهزة بمهد سريع التفريغ مع قدرة رفع •

.كجم٤٠٠٠قدرة التحميل لرافعة المناقلة حتى •

;6x6 ,إنتاجية عالية بفضل نظام الدفع بالعجالت األربع •
حصان٣٠٠-قوة المحرك العالية •

أمتار ؛٤٬٥عمق الحفر يصل إلى •

متر ؛١٢٬٨يصل إلى كجم ورفع الي األعلى٢٠٠مجهزة بمهد سريع التفريغ مع قدرة رفع •

.كجم٤٠٠٠قدرة التحميل لرافعة المناقلة حتى •

المختبرات و ورشات إصالح السيارات المتنقلة

مخصص للمؤسسات التي تخدم الشبكات الكهربائية واإلذاعية والتلغراف و الهاتفية و شبكات التتابع

:مجهزة

مناور هيدروليكي للتحميل والتفريغ و أعمال التركيب ؛•

؛( ملم٣٦٠قطر الحفر )حفارة هيدروليكية •
للحام ؛ADD-2003U2وحدة ديزل قائمة بذاتها •

.مترا١٢قاعدة مزدوجة قابلة للفصل السريع ، للعمل على ارتفاعات تصل إلى •

 )4x4)٤٣٢٦-على هيكل كاماز٥١٢-مب ك 

)6x6)٤٣١١٨-على هيكل كامازKDC5600-مب ك 

)6x6)٤٣١١٤-على هيكل كامازمسمع ك ٢-ك رأمجمع إصالح السيارات 

آالت الحفر و الرفع

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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٤٣١١٨كاماس6х6مجمع متنقل للحام يعمل على الهيكل 

.يشمل معدات لحام وقطع الغاز والتجميع والتصليح وأعمال البناء•

حصان٣٠٠-قوة المحرك •

٤٣١١٤كاماس( 6х6)مختبر اختبارات الجهد العالي على الهيكل 

كيلو ٣٥كيلو فولت إلى ١٠يتم استخدامه الختبار المفاتيح الكهربائية وكذلك خطوط كابل الطاقة ذات الجهد من •

فولت وأكثر ؛

حصان٢٤٠-قوة المحرك •

على هيكل( ٥-لفسا)سيارة خدمة خطوط الجهد العالي 
(4x4)٤٣٢٦كاماز 

.تستخدم لنقل الفريق والمعدات الالزمة إلى موقع العمل•

حصان٢٤٠-قوة المحرك •

كاماس( 6x6)-الشاسيهعلى ( بارم)ورشة تصليح السيارات المتنقلة 

٤٣١١٤

ذات يهالشاسمركبة متعددة األغراض ، بما في ذلك معدات لإلنتاج في مجال الصيانة واإلصالح للسيارات ، •

العجالت الخاصة والمركبات الدبابة ؛

از ، يتضمن مولد متزامن ، آلة الحفر ، آلة طحن ، الملزمة المعدنية ، طاولة العمل المعدنية ، معدات قطع الغ•

.معدات اللحام ، الغسيل ، رافعة مناورة ، إلخ

المختبرات و الورشات المحمولة

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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الفئة االستوائية

:اعتمادا على الفئة ، يمكن تجهيز السيارات لتتماشى مع المناخ الشمالي، والتي تشمل•

.تدفئة المقصورة•

تسخين الفلتر و التنظيف الدقيق للوقود ؛•

تسخين نظام امدادات الوقود•

نظام تسخين البطارية•

سخان مستقل للكابينة•

.نظام تدفئة مقاعد السائق و الركاب•

.التدفئة الكهربائية للمرايا•

استخدام الزيوت والسوائل الخاصة•

الشماليةالفئة

:اعتمادا على الفئة ، يمكن تجهيز السيارات بنسخة استوائية ، والتي تشمل•

تركيب مكيفات الهواء•

عالج إضافي مضاد للتآكل•

.ال يوجد سخان •

.استخدام السوائل والزيوت الخاصة•

بالنسبة إلى البلدان ذات حركة المرور في الجهة اليسرى

لية ذات بالنسبة إلى الدول ذات حركة المرور اليسرى، هناك أنواع مختلفة من السيارات التسلس

.المقود األيمن 

مميزات اداء السيارات

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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(مرات٣التوفير في الوقود تقريبا في غاز يساوي ثمن لتر وقود، ٣م١)تكلفة الغاز المضغوط أقل من تكلفة وقود الديزل -االقتصاد1.

؛( واليوريا باهظة الثمن ، مما يسمح بتوفير اقتصدي إضافي في تكاليف االستهالك الحفازبدون أنظمة )-Euro-4تتجاوز معيار 2.

(.الحافالت ، المعدات البلدية)وهو األكثر مالءمة للظروف الحضرية -ضجيج منخفض3.

.البوتان المسال والبنزين-البروبانيعتبر الغاز الطبيعي المضغوط أكثر أمانًا من خليط -األمن4.

.يارالغهناك حاجة إلى ضمان للمستهلكين الذين اشتروا الغاز الطبيعي، في توفير خدمة كاملة على أراضي روسيا بأكملها ، بما في ذلك توفير قطع -الخدمة5.

النسبة التقريبية لتكاليف المركبات التي تستخدم

أنواًعا مختلفة من الوقود

"كاماز" عرض تجاري فريد من نوعه ألسطوانات الغاز لمركبات 

٢٠١٨/ الربع الثاني 
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أشهر يسدد فارق سعر شاحنة التفريغ ٣خالل 

٤-بمحرك ديزل أورو٦٥١١٥-كاماز

أشهر يسدد فارق سعر ٧خالل 

٦٥١١٥-شاحنة التفريغ كاماز

٣-بمحرك ديزل أورو
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كم، مع استخدام القاطرات القابلة لإلزالة٣٠٠-٢٥٠هو نقل البضائع على قاطرات سحب من -تسليم التتابع 

مقارنة أسعار التسليم ألنواع النقل المختلفة

قابلة للفك نظام تسليم التتابع باستخدام الشاحنات القاطرة و العربات و الحاويات ال

:، اكثر اقتصادا

مرات بالمقارنة مع الشحنات الكالسيكية ؛٢،٣•

.مرة مع النقل بالسكك الحديدية١،٧•

:شروط توصيل السلع وتمويل رأس المال العامل أقل

مرات بالمقارنة مع النقل بالسكك الحديدية ؛٥•

.مع البحر-مرات ٨-٧•

لوجستيك الفائزين: كاماتينر

٢٠١٨/ الربع الثاني 

مدارعلىالسيارةتعمل

يرةالقصالكتفعلىالساعة

العكسيالتحميلمع

يف انخفاض تكال

٢النقل بنسبة

مرات

تسريع دوران 

٣المخزون 

مرات أو أكثر

سليم تقليل وقت ت

ار البضائع بمقد

مرات أو أكثر٣

ة تقليل الحاج

٥-٣للنقل 

مرات

"كاماز"ممش

كاماز

ووقوفالتعطلخطريزيل

السفراثناءوالسلعالسيارات

نقللالتجاريةالسرعة

تتجاوزالبضائع

س/كم١٤٠٠

الطريقاحتقانتقليل•

الحوادثتقليل•

البيئةتحسين•

النقل البحري

ديةالنقل بالسكك الحدي

النقل البري

(ديزل)كاماتينر

(الميثان المسال)كاماتينر

(ميثان مضغوط)كاماتينر

بالروبل . كم١طن في ١ثمن 
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مع رفوف-٩٣٣٤-نيفاز

ط٢١م/ع، ٣م٢٢حجم 

٨٣٣٢-نيفاز

ط١٠م/ع، ٣م١١حجم 

العربات المقطورة و نصف المقطورة

٠٨-٩٣٣٤١-نيفاز

ط٣٢م/ع، ٣م٩١حجم 

٠٤-٨٣٣٢-نيفاز
ط١٥،٧-١٥،٥م/ع، ٣م١٤،٥حجم 

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٣٠-١٦-٩٥٠٩-نيفاز

ط٣١،٤م/ع، ٣م٣٠حجم 

٣١/٣٢/ ٣٠-١٠-٩٥٠٩-نيفاز

ط٣٣،٧-٣٣م/ع، ٣م٣٠حجم 

٢٧-١٠-٩٥٠٩-نيفاز

ط٢٢،٤م/ع، ٣م٢٧حجم 

مع قاطرة عازلة حرارية٣٠-١٧-٩٥٠٩-نيفاز

ط٣١،٤م/ع، ٣م٣٠حجم 

مقطورة على هيكل

٧٣-٦٠٣٠-٦٥٢٠-كاماز

٠٤-١٦-٨٥٦٠نيفازو مقطورة 

ط١٨+١٩م/ع، ٣م١٦+٣٠حجم 

مقطورة على هيكل

٤٣-٦٠٤٢-٦٥٢٠-كاماز

٤٣-٦٠٤٢-٨٥٦٠و مقطورة 

ط١٦+٢٠م/ع، ٣م١١+٢٠حجم 

العربات القالبة المجرورة و نصف المجرورة

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٨٦٠٢-نيفازصهريج مقطور 

٣م١١،٢سعة 

٩٦٨٩٦-صهريج مقطور نيفاز

٣م٢٨سعة 
٩٦٨٩٦-نيفازااللومينياصهريج مقطور من 

٣م٢٨سعة 

٠٧-٩٦٩٣نيفازصهريج نصف مقطور 

٣م٢٨-٢٧سعة 

صهاريج تفريغ مقطورة ذات سعة عالية

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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كاماسوسائل نقل الركاب 

الحافالتوسائل النقل الكهربائية

٥٢٩٩فئة كبيرة  نفاز  ٣٢٩٧فئة صغيرة  برافيس

حسب نوع الوقود

ديزل الغاز الطبيعي المضغوط

حسب االستعمال

مدينة ضاحية بين المدن المنصة

حسب االرتفاع عن االرض

ارضية متوسطة
ارضية 

.٪٦٠منخفضة

ةارضية منخفض

١٠٠٪

حسب االرتفاع عن االرض

ارضية متوسطة

حسب االستعمال

مدينة ضاحية

الحافالت الكهربائية كهربائيأوتبيسالترولي

فئة كبيرة

٦٢٨٢

٪١٠٠أرضية منخفضة بنسبة 

فئة كبيرة

٦٢٨٢-١٠

٪١٠٠أرضية منخفضة بنسبة 

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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Евро-5

٪١٠٠منخفضة ٥٧-٤٠-٥٢٩٩حافلة أرضية 

٪60منخفضة بنسبة ٥٧-٣٠-٥٢٩٩حافلة أرضية 

(كاماز) ٪60منخفضة ٥٦-٣٠-٥٢٩٩حافلة أرضية 

سعة الركاب

5299-40-57
5299-30-57, 30-56

28+1/110
25+1/106

(حصان)المحرك 
Weichai WP7NG260E51 (260)

(260) 260-820.91كاماز

ناقل حركة أوتوماتيكي
ZF 6АР1200B

Voith D854 (5299-30-56)

٥٢٩٩حافلة ركاب حضرية نفاز 

Euro-5وقود الديزل 

٥٢-٤٠-٥٢٩٩٪١٠٠حافلة ذات ارضية منخفضة 

سعة الركاب 28+1/110 

(اليورو، حصان)المحرك  Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250.)

ناقل حركة أوتوماتيكي
VOITH D 854.5Е

ZF 6АР1200B

٥٢-٣٠-٥٢٩٩٪٦٠حافلة ذات ارضية منخفضة 

سعة الركاب 1/94+43أو 25+1-106

(اليورو، حصان)المحرك  Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250.)

ناقل حركة أوتوماتيكي
VOITH D 854.5Е

ZF 6АР1200B

٥٢-٢٠-٥٢٩٩و ٥٢-١٠-٥٢٩٩حافلة ذات ارضية متوسطة 

سعة الركاب 106 / 25

(اليورو، حصان)المحرك  Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250.)

ناقل حركة 

 ZFناقل الحركة اليدوي :5299-10-52
6S1200BO

 VOITHناقل حركة أوتوماتيكي:5299-20-52
D 854.5Е

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٥٢٩٩نيفازحافالت ضواحي و بين المدن 

:تجهيز الباصات 

يق الزجاج األمامي البانورامي ، المقاعد المريحة ، الستائر في المقصورة ، تزو

قعد السائق الجانب و السقف من القطيفة ، مثبت السرعة ، التعليق األمامي المعتمد، م

.الهوائي ، المرايا المدفئة والقابلة للتعديل

على الغاز الطبيعي المضغوط٥٦-٥٢٩٩حافلة الضواحي 

سعة الركاب 89/45

(اليورو ، حصان)المحرك  (Е-5, 260) 260-820.91كاماز 

علبة تروس ZFناقل الحركة اليدوي 6S1310BO

٥٢-١١-٥٢٩٩حافلة الضواحي ديزل 

سعة الركاب 98/45

(اليورو ، حصان)المحرك  Cummins ISBe6.7e5250B (Е-5; 250)

علبة تروس
ZFناقل الحركة اليدوي 6S1310BO علبة تروس

ZF6AP1200Bأوتوماتيكية

(٥٢-٣٧-٥٢٩٩)٥٢-١٧-٥٢٩٩حافالت بين المدن 

سعة الركاب 71/44

(اليورو ، حصان)المحرك 
Cummins ISBe6.7e5250B (Е-5;  250 
حصان

علبة تروس
ZFناقل الحركة اليدوي 6S1310BO

ZF6AP1200Bعلبة تروس أوتوماتيكية

صندوق األمتعة (متر مكعب5)متر مكعب 3

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز



II квартал / 2018 год 45

ПАО «КАМАЗ»

٥٢٩٩نيفازتحديث حافالت الركاب 

التصميم الحديث للداخل و الخارج•

جسم جديد مصنوع من ألواح األلياف الزجاجية•

تكرر هندسة الجسمالنوافذ الجانبية•

ملم٢٥٥٠-زيادة عرض الحافلة •

ملم١٣٠٠-زيادة عرض الباب االوسط •

الزجاج االمامي البانورامي•

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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٦٢٨٢-الحافالت الكهربائية كاماس

.اشخاص-سعة الركاب ٢٤/٨٥

محرك كهربائي ZF AVE 130غير متزامن ، جسر الكتروني 

نوع البطارية و عمر الخدمة، دورات LTO20000تيتاناتليثيوم 

وقت شحن البطارية، دقيقة ٢٤٠: فولت٣٨٠شبكة ١٠: محطة شحن فائق السرعة

احتياطي الطاقة، كم. أقصى ٧٠

الحافالت الكهربائية 

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

كاماز
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راكز م)االنتقال من معدات خاصة إلى متعدد الوظائف مع القدرة على تنفيذ عمليات التحويل والطحن والحفر على وحدة إنتاج واحدة 

(CNCالمعالجة وآالت 
مرونة

إنتاجيةل القطعمعالجة عالية السرعة وعالية الدقة باستخدام أدوات القطع التي تعتمد على مواد اصطناعية فائقة الصالبة دون استخدام سوائ

تراصالخاليا التكنولوجية المنتجة التي توفر الحد األقصى للعائد على األصول ، وتركيز نفس النوع من إعادة التوزيع

المطلي بالمعدن الفوالذ من الصالبة المتزايدة ، الفوالذ)تكنولوجيات توفير الطاقة ، القضبان مع الحد األدنى من البدالت ، المواد الحديثة 

كفاءة الطاقة والموارد(االقتصادي والمعدن منخفض الكربون من زيادة الختم ، القوة ، مقاومة التآكل

معلوماتيةالعمليات والصناعاتمحاكياتاإلنتاج عن طريق إعادة التوزيع باستخدام ونمذجةأنظمة آلية لتصميم العمليات التكنولوجية 

إمكانات تكنولوجية عالية

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش
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"كاماز" الشركة المساهمة المفتوحة 
تشلني،نابريجناي، مدينة تاتارستان، روسيا، جمهورية ٤٢٣٨٢٧

٢، مبنى افتوزافودسكياشارع 

 99-00-555-800-7+: هاتف

www.kamaz.ru

!شكرا على اهتمامكم

٢٠١٨/ الربع الثاني 

"كاماز"ممش

نتقنية المنتصري

كاماز


