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 ПАО «КАМАЗ» KAMU 

 ANONİM 

 ŞİRKETİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 

KAMAZ 
GÜVENİLİR  

VE GÜÇLÜ ORTAK 
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 ПАО «КАМАЗ» 

 Около 200 дилерско-сервисных 

центров 

2017 yılında Rusya pazarındaki payı 

% 45 

Üretim  

kapasitesi:  

yılda 71 bin araba 

Dakar Rallisi'nin 

15 kez 

şampiyonu 

Geniş model yelpazesi: 

40'tan fazla model ve 1500 

araç konfigürasyonu 

  14 kez «Rusyanın 

en iyi ihracatçı» 

olarak ödüllendirildi 

 2017 yılı sonuçlarında göre ağır 

kamyon üreticilerinin dünya 

sıralamasında 16 yer 

RUSYA'DA KAMYON ÜRETİMİ ALANINDA 1 NUMARALI ŞİRKET 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» 

TAM AĞIRLIĞI 8 İLA 40 TON OLAN KAMAZLARIN SATIŞ DİNAMİKLERİ 
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 ПАО «КАМАЗ» 

2017 yılında Rus kamyon pazarının ürün 

segmentlerinde «KAMAZ» KAŞ gerçek payı 

(14 tonun üzerinde) 

Onboard traktörler 
 

74,6% 

Damperli kamyonlar 
 

69,7% 

Traktör kamyonları 
 

23,5% 

Özel makineler 
 

64,0% 

2017 yılında Rusya Federasyonu'nun 

kamyon pazarında «KAMAZ» KAŞ  payı (14 

tonun üzerinde) 

*- Yerli üreticiler ve BDT üreticileri 

**- Çin, Japonya, Kore, ABD 

MAZ 

6% 

URAL 

4% 
Diğerleri* 

0% 

Diğer 
yabancı 

arabalar **  
4% 

B-7  

41% 

KAMAZ  
45% 
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 ПАО «КАМАЗ» 

BAYİLİK VE SERVİS AĞI 

«KAMAZ» KAŞ’nin  satış ve servis ağı, Rusya 
Federasyonu ve BDT'nin tüm bölgelerini ayrıca 
geleneksel dış pazarları kapsamaktadır. 

* 1 Ocak 2018 itibariyle 

«KAMAZ» 
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 ПАО «КАМАЗ» 

YURTDIŞI SATIŞ PAZARLARINDA BAYİLİK VE SERVİS AĞI 

* 1 Ocak 2018 itibariyle 

BDT ÜLKELERİ 
Kazakistan 
Ukrayna 
Beyaz Rusya 
Moldova  
Azerbaycan 
Ermenistan 
Gürcistan  
Tacikistan 
Özbekistan 
Kırgızistan 
Türkmenistan 

Ekvador 
Panama 
Kolombiya 
Peru 
Bolivya 
Angora 
Tanzanya 
Gine 
Mısır 
Fildişi Sahili 
Güney Afrika 
Lesotо 

Svazilen 
Namibya 
Botsvana 
Zimbabve 
Mozambik 
Zambiya 
Ruanda 
Mauritius 
Madagaskar 
Tunus 
Vietnam 
Moğolistan 

Birleşik Arap Emirlikleri 
Hindistan 
Afganistan 
Bulgaristan 
Litvanya 
Sırbistan 
Macaristan 
İsrail 
Polonya 

YURT DIŞI 

«KAMAZ» 
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Orta tonajlı kamyonlar 

Mitsubishi FUSO ile OG 

 

 

 

Ağır sınıf kamyonlar 
Daimler ile OG 

Ürün portföyünün genişletilmesi 

ZF vites kutuları 
«CF KAMA» ile OG 
  

           

       

Cummins Motorları 
«KAMMİNZ KAMA» ile OG 

                             

 

Fren mekanizmaları, dairesel 

titreşim sönümleyiciler 
 «KNOPP-BREMZE KAMA» ile OG 

  

 

 

Silindir-piston grubu 
 «FEDERAL MOGUL 
NABEREZHNYE CHELNY»  
ile OG 
 

Развитие компонентной базы 

Yüksek lokalizasyon seviyesi 

STRATEJİK ORTAKLIKLAR 

II çeyrek / 2018 yıl 
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http://www.auto-ban.ru/netcat_files/catalogue/porshen-big.jpg
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 ПАО «КАМАЗ» 

Kamyonlar, römorklar, otobüsler, motorlar, yedek parçalar 

Geniş ürün yelpazesi : 

 geliştirilmiş tenkik özellikler  

 geniş aksesuar yelpazesi  

 uygun fiyat 

Pazarlama 

Tanıtımda yetkinlik, devlet kurumları ile kurulan irtibatlar, kurumsal 
müşteriler, müşteri  tabanının varlığı 

Kendi özel makine 
fabrikalarımız 

ve 300'den fazla özel 
makina fabrikaları ile 

kurulan temaslar 

Satış ve servis ağı   

Rusya'da 180 bayi 

Yurtdışında 33 Bayi 

BDT'de 55 bayi 

Kiralama şirketi: 

 102 bayi - bölgelerdeki 
«КАМАЗ KŞ» temsilcileri 

Rusyada trade-in: 

 Büyük onarım 

 Geri dönüşüm 

KAMAZ. KÜRESEL PAZARDA KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM. KULLANICI İÇİN HER ŞEY 

1 Ocak 2017 itibariyle 
II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 
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MODEL SERİSİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 
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 ПАО «КАМАЗ» 

KAMAZ OTOMOBİLLERİNİN NESİL DEĞİŞİMİ 

Otorobotlar 

2010 2013 2020 2025 

К4 nesli  

К3 nesli 
(restyling,  

Euro 3) 

К5 nesli 

К6 nesli 

EU 

China 

China Beijing 

India 

India Cities 
 

Rusya 
 

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 

2015 2020 2025 

К1 nesli 

1976 1997 

К2 nesli 
(DAF alt kemer, Euro 2) 

Hibrit ve elektrik 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» 

4 nesil 

KAMAZ 

otomobilleri 

KAMAZ  ARAÇLARININ TÜRÜ (4 VE 5 NESİL) 

Traktör 

kamyonu 

Damperli 

kamyonlar 

Onboard 

traktörler 

Şasi 

Ağır ,taşıma 

 (18- 32 t.) 

Ağır (13 t.)  

 (22 - 41 t.) 

Gövde 

 (18-26 t.) 

Ağır (16 t.) 

(41 t. fazla) 

4 х 2 

360 --------- 450 b.g. 400 --------- 550 b.g. 400 --------- 500 b.g. 

300 --------- 400 b.g. 400 --------- 450 b.g. 

400 --------- 420 b.g. 

250 --------- 450 b.g. 400 --------- 450 b.g. 400 --------- 450 b.g. 

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 

Orta tonajlı 

(8- 12 t.) 

160 --------- 320 b.g. 

160 --------- 320 b.g. 

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 b.g. 

6 х 4 
6 х 6  

8 х 4 
8 х 8 

400 --------- 450 b.g. 

8 х 8 

400 --------- 450 b.g. 

8 х 4 

6 х 6 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 
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 ПАО «КАМАЗ»  ПАО «КАМАЗ» 

5 

2013 
1 model 

2014 
+1 model 

KAMAZ-5490 
Traktör kamyonu 

KAMAZ-65206 
Traktör 

kamyonu 
 

2015 
+1 model 

KAMAZ-65207 
Onboard 
traktörler  

2016 
+5 model 

KAMAZ-65806 
Traktör 

kamyonu 
 
 

KAMAZ-65208 
Şasi 

KAMAZ-6520 
Lüks 

Damperli 
kamyon 

 

KAMAZ-65201 
Lüks 

Damperli 
kamyon 

 

KAMAZ-6580 
Kereste taşıma 

şasisi 

2017 
+5 model 

KAMAZ-6580 
Damperli 
kamyon 

KAMAZ-
65801 

Damperli 
kamyon 

 

KAMAZ-65802 
Damperli 
kamyon 

 

KAMAZ Т1825 
Şasi 

KAMAZ-5490 
NEO 

Traktör 
kamyonu 

 

2018 
+1 model 

KAMAZ- 65209 
Traktör kamyonu 

 
 

YENİ MODEL SERİSİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GENİŞLEDİ 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 DAMPERLI KAMYONLAR 
yük kapasitesi  7,5…29 t ; tekerlek formülü 4х2, 6х4, 6х6, 8х4 

ŞASİ 
yük kapasitesi  5,3…40 t; tekerlek formülü 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х4 

KAMAZ ARAÇLARININ MODEL SERİSİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 
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 ПАО «КАМАЗ» «KAMAZ» KAŞ 

TRAKTÖR KAMYONLARI 
SSA'ya yükleme 10,5…24,7 t; yarı römork brüt ağırlığı 30,5…103,7 t; tekerlek formülü  4х2, 6х4, 6х6, 8х8 

ONBOARD ARAÇLAR 
yük kapasitesi  4…20 t; tekerlek formülü 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х8 

KAMAZ ARAÇLARININ MODEL SERİSİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 
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 ПАО «КАМАЗ» ПАО «KАМАЗ» 

Gövdeli o/m Ağır araçlar 

5490 

65207 

6580 – 16 t. 

65801 - 16т. 

65802 -16t. 

4x2 traktör kamyonu 
 

Aracın brüt ağırlığı 18 ton. 

Toplam ağırlık a / p 44 ton. 

SSU yükü 10.6-11.2 ton. 

Mercedes-Benz OM 457 motoru 

(401b.g, 428 b.g) 

VK ZF16S2220 (16S2221, 12AS2130) 

11,5 ton yük için hipoid köprü 

6х4 traktör kamyonu 
 

Aracın brüt ağırlığı 26 ton. 

Toplam ağırlık a / p 44 ton. 

Mercedes-Benz OM 457 motoru 

(401b.g, 428 b.g) 

VK ZF16S2221, 12AS2130) 

19 tonluk yük için hipoid köprülerin arka 

tandemi  

Onboard kamyon,  

şasi 6х4 
Aracın brüt ağırlığı 26 ton. 

Toplam ağırlık a / p 44 ton. 

Mercedes-Benz OM 457 motoru 

(401b.g, 428 b.g) 

VK ZF16S2220 

19 tonluk yük için hipoid köprülerin arka 

tandemi  

6х4 traktör kamyonu 

 
Aracın brüt ağırlığı а/м 33,5 т. 

Toplam ağırlık a / n 74,3 т. 

Motor Mercedes-Benz OM 457 (428 b.g.) 

VK : ZF16S2220 

13 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (13 + 13 = 26) 

)  

6х6 damperli kamyon 

  
Aracın brüt ağırlığı 41 ton. 

Cummins ISG motoru (410 b.g)  

VK: ZF16S2220 

16 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (16+16=32) 

9 ton yük için ön akslar 

8х4 damperli kamyon 

 
Aracın brüt ağırlığı 50 ton. 

Cummins ISG motoru (440 b.g) 

VK: ZF16S2225 

16 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (16+16=32) 

9 ton yük için ön akslar 

 (9+9) 

6х4 damperli kamyon 

 
Araç brüt ağırlığı 41 t. 

Cummins ISG motoru (410 b.g) 

VK: ZF16S2220 

16 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (16 + 16 = 32) 

9 ton yük için ön akslar 

6520 «Lüks» - 13t. 6х4 damperli kamyon 

 
Aracın brüt ağırlığı 35 t. 

KAMAZ motoru -740.632 (400 b.g)   

PPC ZF 16 S 1820TO  

13 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (13 + 13 = 26) 

13 ton yük için ön akslar 

8х4 damperli kamyon 

 
Aracın brüt ağırlığı 44 ton. 

Kamaz motoru -740.632 (400 b.g) 

PPC ZF 16 S 1825TO  

13 ton yük için tekerlek redüktörlü  

arka akslar (13 + 13 = 26) 

9 ton yük için ön akslar 

65806 -13t. 

65208 
Onboard kamyon,  

şasi 6х2-2 
Aracın brüt ağırlığı 26 ton. 

Toplam ağırlık a / p 44 ton  

Mercedes-Benz OM 457 motoru 

(401b.g) 

VK ZF 12AS2130 

Arka kaldırma aksı 

65206 

Taşıma araçları 

 5490 NEO 

4х2 traktör kamyonu 
 

Aracın brüt ağırlığı 18 t. 

Toplam ağırlık a / n 44 t. 

SSU yükü 10.6-11.05 ton. 

Motor Mercedes-Benz OM 457  

(401l.C.; 428 b.g) 

VK: ZF16S2220 (16S2221, 12AS2130) 

11,5 ton yük için hipoid köprü 

  

65201 «Lüks» - 13t. 

EURO-5 MOTORLARI İLE YENİ NESİL KAMAZ ARAÇLARI 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» 

KAMAZ-6522 

KAMAZ-6520 

KAMAZ-65115 

KAMAZ-65222 

• Yüksek yük kapasitesi – 19 ton; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka sayesinde yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü-400 b.g 

• Yüksek yük kapasitesi– 20 ton; 
• Farklı hacimlerde damper platformu– 12 m3, 16 m3, 20 m3; 
• Yüksek motor gücü-400 b.g kadar 

 

• Yüksek yük kapasitesi – 19 ton; 
• Tam çekiş (6x6) ve yüksek boşluk sayesinde yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü-400 b.g 

• Yük kapasitesi – 15 ton; 
• Farklı tipte damperli platform: arka boşaltma kovalı, yan veya üç yönlü 

boşaltma ile kutu tipli 
• Motor gücü-300 b.g.  

11 

DAMPERLİ KAMYONLAR 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» «KAMAZ» KAŞ 

5490-022-87 mekanik vites 
kutusu ile 

- Tek yataklı yüksek Axor kabini 

- Motor Daimler OM 457LA 401 b.g. 

- OVK ZF12AS2130 geciktiricisiz 

- Köprü Daimler HL6 11,5 ton 

- Üst dişli oranı = 3,077 

- SSU yüksekliği = 1150 mm. 

- Tek yataklı yüksek Axor kabini 

- Motor Daimler OM 457LA 401 b.g 

- MVK ZF16S2220 ,geciktiricisiz 

- Köprü Daimler HL6 11,5 ton 

- Üst dişli oranı = 3,077 

- SSU yüksekliği = 1150 mm. 

5490-023-87 otomatik 
vites kutusu ile 

 

Parametreler Seri 5490-99010-S5 Modernize edilmiş 5490 NEO 

Dingil mesafesi (mm) 3580 3780 

Maks. ön aks yükü, kg 7100 7550 

Maks. arka aksa yükü, kg 11500 11050 

Yakıt tankları Alüminyum 2х400 l. Alüminyum 695l. Veya 695l.+400l. 

Arka kanatlar 
Yarı römork ile birleştirildiğinde üst parçayı 

sökme gereği 
Kanatların üst kısmını sökmeye gerek kalmadan. 

Ön askı Küçük yaprak yayı 7.5 ton 

Sailentblok kullanımıyla 9 tonluk küçük yaprak 

yayı. Takviyeli braketlerle farklı geometrinin 

sabitleyicisi. 

Ön sıvı motor ısıtıcı Temel konfigürasyonda Bayi tarafından olası kurulum 

КАМАЗ-5490 NEO MODERNİZE EDİLMİŞ DAMPERLİ KAMYONU 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» 

KAMAZ-5490 (М1842) 

• SSU  yükü 11,5 t; 
• Yol treni toplam ağırlığı 44 t; 
• Yüksek motor gücü - 428 b.g 

KAMAZ-65116 KAMAZ-6460 

• SSU  yükü 15,5 t; 
• Yol treni toplam ağırlığı 37,85 t; 
• Yüksek motor gücü – 300 b.g 

• SSU  yükü 16, 5 t; 
• Yol treni toplam ağırlığı 62 t; 
• Yüksek motor gücü – 400 b.g 

KAMAZ-65206 

• SSU  yükü 16,75 t; 
• Yol treni toplam ağırlığı 44 t; 
• Yüksek motor gücü – 401 b.g 

TRAKTÖR KAMYONLARI 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» 

KAMAZ-65225 (6x6) 

KAMAZ-65226 (6x6) KAMAZ-65221 (6x6) 

KAMAZ-44108 (6x6) 

• SSU için izin verilen yük – 22 t; 
• Yük ile birlikte taşınan tral  için izin verilen brüt ağırlık – 63 t; 
• Tam çekiş (6x6) ve  yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü – 400 b.g.  

• SSU için izin verilen yük – 21 t; 
• Yük ile birlikte taşınan tral  için izin verilen brüt ağırlık – 63 t; 
• Tam çekiş (6x6) ve  yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü – 535 b.g.  

• SSU için izin verilen yük – 10 t; 
• Yük ile birlikte taşınan tral  için izin verilen brüt ağırlık – 22 t; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka sayesinde yüksek geçiş gücü 
• Yüksek motor gücü – 400 b.g.  

• SSU için izin verilen yük – 17 t; 
• Yük ile birlikte taşınan tral  için izin verilen brüt ağırlık – 53 t; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka sayesinde yüksek geçiş gücü 
• Yüksek motor gücü – 400 b.g.  

ÖZEL AMAÇLI TRAKTÖR KAMYONLARI  

II çeyrek / 2018 yıl 
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II квартал / 2018 год 20 

 ПАО «КАМАЗ» 

KAMAZ-4308 KAMAZ-5308 KAMAZ-43253 

KAMAZ-63501 KAMAZ-43118 KAMAZ-65117 

• Tekerlek formülü 4x2 
• Motor Cummins 185 b.g 
• Brüt ağırlık 11900 kg 
• Yük taşıma  kapasitesi 5730 kg 

• Tekerlek formülü 4x2 
• Motor Cummins 300 b.g 
• Brüt ağırlık 15000 kg  
• Yük taşıma kapasitesi 8200 kg 

• Tekerlek formülü 4х2 
• Motor Cummins 185 b.g. 
• Brüt ağırlık 14590 kg  
• Yük taşıma kapasitesi 7820 kg  

• Tekerlek formülü 8х8 
• Motor KAMAZ 360 b.g 
• Brüt ağırlık 26300 kg 
• Yük taşıma  kapasitesi 14000 kg 

• Tekerlek formülü 6х6 
• Motor KAMAZ 300 b.g 
• Brüt ağırlık 21600 kg 
• Yük taşıma  kapasitesi 11280 kg 

• Tekerlek formülü 6х4 
• Motor Cummins 300 b.g 
• Brüt ağırlık 24000 kg 
• Yük taşıma  kapasitesi 14500 kg 

• Tekerlek formülü 4х4 
• Motor Cummins 185 b.g. 
• Brüt ağırlık 14590 kg  
• Yük taşıma kapasitesi 7820 kg  

KAMAZ-43502 

KAMAZ-6360 

• Tekerlek formülü 6х4 
• Motor KAMAZ 400 b.g 
• Brüt ağırlık 26500 kg 
• Yük taşıma  kapasitesi 15600 kg 

Onboard araçlar Сверить  оригиналом 

II çeyrek / 2018 yıl 
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 ПАО «КАМАЗ» «KAMAZ» KAŞ 

PGÜE Tarım 

İnşaat 

Kamu hizmetleri 

Tahliye hizmetleri 

Ticari taşımacılık 

Yol bakımı 

Perakende 

Ormancılık 

FARKLI ENDÜSTRİLER İÇİN KAMAZ GENİŞ ÖZEL ARAÇ MODEL SERİSİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 



II квартал / 2018 год 22 

 ПАО «КАМАЗ» 

Beton mikser aracı Beton pompalama aracı 

• Karıştırma tamburunun hacmi 5 ila 12 metreküp arasındadır; 
• Şasi tekerlek formülü 4х2, 6х4, 6х6, 8х4; 
• Karıştırma tertibatının COM şasisinden veya bağımsız bir motordan tahrik 

edilmesi; 

• Besleme yüksekliği 21 ila 47 m; 
• Tekerlek düzeni 6x4, 8x4 olan şasi; 
• Yüksek verimlilik 125-160 m3 / saat; 

Kamu sektörü için makineler 

Vakum makineleri 

• Vakum makinesi, patlayıcı ve yanıcı maddeler 
içermeyen sıvı atıkların vakumla alınması, 
taşınması ve boşaltılması için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4x2, 6x4, 6x6 

Çamur makinesi 

• Çamur makinesi, kuyular, sağanak ve 
kanalizasyon şebekelerinin çamurdan vakumla 
temizlenmesi ve boşaltma yerine taşınması için 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4, 6х6 

Kanal yıkama makinası 

• Kanal yıkama makinesi , yağmur suyu ve 
kanalizasyon borularının yağmur ve 
tıkanıklıklardan temizlenmesi için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4. 

BETON ARAÇLARI 
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Kombine yol makineleri 

• Yol makinesi, yollardaki kar bezini temizlemek, kışın sıvı 
antiseptik malzemelerin dağıtımı ve yaz aylarında yol bezini 
yıkamak ve sulamak için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4x2, 6x4, 6x6 

Süpürme makineleri 

• Vakumlu süpürme makinesi, toz, kum, moloz, 
yapraklardan asfalt veya çimento beton kaplı şehir 
yollarının, meydanların, havaalanlarının temizlenmesi 
için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4x2 

Yolların tamiri için makinalar 
Tamir için makineler 

• Yol yüzeylerinin tamiri için makine, asfalt betonu ve bitümlü 
karışımlarla (çukurların giderilmesi, lokal yüzey işlemleri, 
çatlakların doldurulması) yolların tamir ve bakımını 
gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4 

Püskürtücüler 

• Otomatik püskürtme makinesi, sıcak (+ 200 ° C'ye kadar) ve soğuk 
durumdaki sıvı bitümlü malzemelerin üretim ve depolama alanlarından 
taşınması ile bunların karayolları ve hava yollarının inşası ve onarımı 
sırasındaki düzgün dağılımı için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4 

YOL BAKIMI MAKİNALARI 
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Krank kancalı vinç manipülatör kurulumuna 

sahip KAMAZ-43118 (6x6) onboard aracı 

• Onboard platformun yük kapasitesi - 10 T; 
• Vinç manipülatörünün maksimum taşıma kapasitesi  3400 kg; 
• Maksimum bom çıkışı 8.1 m;  
• Tam çekiş (6x6) ve yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü -300 b.g 

Krank kancalı vinç manipülatör kurulumuna 

sahip KAMAZ-65117 (6x4) onboard aracı 

 

• Onboard platformun yük kapasitesi -12.2 t;Y 
• Onboard platformun uzunluğu-6,7 m; 
• Vinç manipülatörünün maksimum taşıma kapasitesi 3140 kg; 
• Maksimum bom çıkışı 8.1 m; 
• Yüksek güç motoru-300 b.g 

Teleskopik halatlı vinç manipülatör kurulumuna 

sahip KAMAZ-43118 (6x6) onboard aracı 

 

• Onboard platformun yük kapasitesi - 9 T; 
• Vinç manipülatörünün maksimum taşıma kapasitesi  4050 kg; 
• Maksimum bom çıkışı 8.1 m;  
• Tam çekiş (6x6) ve yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü -300 b.g 

Teleskopik halatlı vinç manipülatör kurulumuna 

sahip KAMAZ-65117 (6x4) onboard aracı 

 

 

• Onboard platformun yük kapasitesi -12.6 t;Y 
• Onboard platformun uzunluğu-6,7 m; 
• Vinç manipülatörünün maksimum taşıma kapasitesi 4050 kg; 
• Maksimum bom çıkışı 10,84  m; 
• Yüksek güç motoru-300 b.g 

KAMAZ ŞASİ ÜZERİNDE ÖZEL MAKİNALAR 
Vinç manipülatörlü araçlar 
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КАМАZ-5350 (6x6) şasisi üzerinde NEFAZ – 4208 

nöbet otobüsü  

Yol şasisi üzerinde vinçler 

• Yolcu kapasitesi 30 kişi; 
• Tam çekiş, yüksek boşluk ve tek kayışlı yaka sayesinde yüksek 

geçiş gücü; 
• Motor gücü- 280 b.g 

• Yolcu kapasitesi 22 kişi; 
• Tam çekiş, yüksek boşluk ve tek kayışlı yaka sayesinde yüksek geçiş 

gücü; 
• Motor gücü- 240 b.g 

КАМАZ-4326 (4x4) şasisi üzerinde NEFAZ – 42111 

nöbet otobüsü  

Off-road şaside vinçler 

Araba vinçleri 

• Tekerlek formülü 16 ila 50 ton; 
• Tam çekiş, yüksek boşluk ve tek kayışlı yaka sayesinde yüksek geçiş 

gücü; 
• Motor gücü- 300 b.g 

• Tekerlek formülü 4x2, 6x4, 8x4, 10x4 
• Yük kapasitesi 16 ila 70 t; 
• Motor gücü - 245 ila 400 b.g 

NÖBET OTOBÜSLERİ 

II çeyrek / 2018 yıl 

«KAMAZ» 



II квартал / 2018 год 26 

 ПАО «КАМАЗ» 

• Petrol kuyusu ekipmanlarının, pompalama makinelerin yanı sıra petrol sahalarının zemin 
teçhizatının onarımı ve önleyici bakımı için tasarlanmıştır; 

• Ekipman: gazla kesme ekipmanı, kaynak ekipmanı, boya teçhizatı, gres dolum ekipmanları, yağ 
dağıtım sistemi, vinç manipülatör kurulumu, insanşarı 12 metreye kadar kaldırmak için 
çıkarılabilir vinç, çeşitli aletler. 

• Su boru hatlarının teknolojik ekipmanlarının, kamu hizmetlerinde kanalizasyonun, petrol 
sahalarının zemin teçhizatının, petrol toplama noktalarının teknolojik boru hatlarının, çeşme 
armatürü ve pompalama makinelerinnin parçalarının onarım ve önleyici bakımı için 
tasarlanmıştır. 

• Ekipman: gazla kesme ekipmanları, kaynak ekipmanları, boyalama ekipmanları, sıvı pompalama 
ekipmanları, mekanik işleme ekipmanları, vinç manipülatör tesisi, çeşitli araçlar. 

• Çeşitli teknolojik ekipmanların, boru hatlarının, motorların, endüstriyel tesislerin ısıtılması ve 
havalandırmasının yanı sıra motorların ve uçak kabinlerinin  ısıtılması için tasarlanmıştır; 

• 400 kW'lık bir ısı jeneratörü kuruldu 

КАМАZ-4326 (4x4) şasisi üzerinde UMP -400 universal mobil hava ısıtıcısı 

Vinç manipülatörlü pompalama makinalarının bakımı ve onarımı için KAMAZ -43118(6x6)  ARKA şasili araç 

Su boru hattlarının yerüstu tamiri için КАМАZ-43118 (6x6) şasili vinç manipülatörlü ANRV 

KARA ÜZERİNDEKİ PETROL EKİPMANLARININ ONARIMI VE BAKIMI İÇİN ARAÇLAR 
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Bunker taşıyıcı Asansör makinalar Çöp kamyonları 

• Bunker taşıyıcısı, büyük hacimli ev ve inşaat 
kalıntılarının toplanması ve sökülmesinin yanı 
sıra çeşitli dökülen  ve hacimli yüklerin taşınması 
ve boşaltılması tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4x2 

• Asansör makina (kancalı yükleyici) değiştirilebilir 
gövdelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4, 6х6, 8х4 
• Yakalama ve yükleme sistemi: kanca veya tel 

• Çöp kamyonu, katı ev atıklarının mekanize 
yüklenmesi, sıkıştırılması, taşınması ve 
boşaltılması için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4x2, 6x4 
• Yükleme sistemi: arka veya yan 

Çekici kamyonlar 

• Çekici, sürücü tarafından bir dizi trafik kurallarıının ihlali 
sonucunda, kaza durumunda diğer araçların yüklenmesi, 
boşaltılması ve taşınması için tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4, 6х6, 8х4 
• Türleri: sürgülü platformlu, kırık platformlu, vinç 

manipülatörlü , kısmi yüklemeli (kargo), iki katlı 

Ekskavatörler 

• Ekskavatör hafriyat çalışmaları için 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 6x6 

Tırlar 

• Tırlar, versiyonuna bağlı olarak, sıradan veya 
çabuk bozulan yüklerin taşınması için 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü: 4х2, 6х4, 6х6 
• Türleri: genel amaçlı, izotermal, buzdolabı 

bulunan, patlayıcılar maddeler için tır, zırhlı 

Diğer ekipmanlar 

KAMU SEKTÖRÜ İÇİN ARAÇLAR 
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КАМАZ-65224 (6x6) şasisi üzerinde 

442630 boru taşıyıcı 

• Taşınan boru uzunluğu 36m'ye kadar; 
• Yüksek yük kapasitesi – 36 t; 
• Yüksek motor gücü – 400 b.g.  

PNU-2 КАМАZ-43118 (6x6) taşınabilen 

pompalama kurulumu 

Aşağıdakiler için tasarlanmıştır: 
tamir için serbest bırakırken boru hattından yağ pompalamak için; 
açık toprak ahırlarından petrol ve petrol ürünlerinin toplanması ve bunların ana petrol boru 
hatlarına pompalanması; 
Ana petrol boru hatlarının hidrolik testleri (yeniden testler) hazırlanırken ana petrol boru hatlarının 
suyunun açık rezervuarlardan doldurulması; 
Ana petrol boru hattının geçici bir petrolpompalama istasyonu olarak çalışmak. 

Mevcut kuyu onarımı için araçlar 

Petrol kuyularının deparafinizasyonu için 

КАМАZ43118 (6x6) şasili   ADPM -12/150 araç 

• Teknik amaçlar için parafin, sıcak su çıkarmak için sıcak yağın kuyulara 
ısıtılması ve enjekte edilmesi için tasarlanmıştır. 

КАМАZ-43118 (6x6) şasili asit kuyu işleme aracı 

• İnhibe edilmiş hidroklorik asidin taşınması ve kuyunun delik bölgesinin asitle 
işlenmesi sırasında  kuyulara sıvı pompalanması için tasarlanmıştır 

BORU HATTI İNŞAATI, ONARIMI VE BAKIMI İÇİN ARAÇLAR 
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КАМАZ-43118 (6x6) şasisi üzerinde UNB-160x40 

çimentolama aracı 

• Kuyuların sondajı, geliştirilmesi ve işlenmesi sürecinde, yıkama ve 
işleme operasyonları sırasında sıvı ortamların enjeksiyonu için 
tasarlanmıştır. 

• 5000 m derinliğe kadar kuyularda indirme kaldırma işlemleri yapmak için 
tasarlanmıştır. 

• Hidrolik ve mekanik tahrikli vinç, yüksek güvenilirlik, kolay kontrol ve bakım 
gereksinimlerini karşılar. 

КАМАZ-43118 (6x6)  şasisi üzerinde PKS-5-03 

kendinden tahrikli vinç 

Yakıt doldurma araçları , yakıt kamyonları 

КАМАZ-65224 (6x6) şasi üzerinde UST – 54535К  КАМАZ-43118 (6x6) şasi üzerinde ATZ-66062-

213  

• Taşınan yakıtın izin verilen hacmi 18 m3'tür; 
• 200 litre kapasiteli yağ dolum ekipmanları ile donatılmış; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü-400 b.g 

• Taşınan yakıtın izin verilen hacmi 11 m3'tür; 
• 10 m3'e kadar tankerli bir römorkta kullanmak mümkündür; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü; 
• Motor gücü-300 b.g 

MEVCUT KUYU ONARIMI İÇİN ARAÇLAR 
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• Yangınla mücadele operasyonları için  gerekli mürettebatın ,yangına karşı  
teknik donanımının,silah ve teçhizatın yerine teslim edilmesi üzere 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4 
• Kaldırma yüksekliği 30 ila 60 m. 

Merdivenli araçlar Kranklı hidrolik vinçli araçlar 

• Yangınla mücadele operasyonları için  gerekli mürettebatın ,yangına karşı  
teknik donanımının,silah ve teçhizatın yerine teslim edilmesi üzere 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü 8х4 
• Kaldırma yüksekliği 50 m. 

Tanklı kamyonlar 
Havaalanı itfaiye araçları 

• Havaalanı itfaıye aracı, yangın söndürme çalışmaları gerçekleştirmek ayrıca  
uçak ve  karadaki havaalanı objelerinde kurtarma çalışmaları yapmak için 
tasarlanmıştır. 

• Tekerlek formülü 6x6, 8x8; 

• Yangınla mücadele operasyonları için  gerekli mürettebatın ,yangına karşı  
teknik donanımının, köpürtücü ajanların ve suyun yangın yerine teslim 
edilmesi üzere tasarlanmıştır 

• Tekerlek formülü 4x2, 6x4, 6x6; 

İTFAİYE ARAÇLARI 
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Köpüklü yangın söndürme araçları 

• Tozlu yangın söndürme aracı, mürettebatın , yangına karşı teknik 
silahların, ve yangın söndürme tozunun yerine teslim edilmesi için 
tasarlanmıştır. Petrokimya, gaz, petrol rafineri endüstrisi ve elektrik alt 
istasyonlarının işletmelerinde yangınları söndürmek için bağımsız bir savaş 
birimi olarak kullanılmaktadır. 

• Yaşam yerlerinde ve sanayi tesislerinde  su, mekanik köpükle yangın 
söndürme çalışmaları sırasında bir veya daha fazla tanker ile «pompalama» 
yaparken, bağımsız bir savaş birimi olarak veya pompalama itasyonu olarak 
kullanılır 

• Колесная формула 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 

Yangın pompa istasyonu Pompalı ve kollu araç 

• Yangın yerine mürettebatın, yangına karşı teknik silahların basınçlı hortum 
stoğunun teslim edilmesi için tasarlanmıştır. Ana hortum hatlarının 
mekanize döşenmesi ve temizlenmesi, su ve köpükle yaşam yerleri ve 
sanayi tesislerinde yangın södürmek amacıyla tasarlanmıştır. 

• Yangın pompa istasyonu mürettebatın, yangına karşı teknik silahların , 
otomatik pompalar için ana hattlar boyunca kapalı veya açık kaynaklardan su 
ve köpük temini , akan suların olmadığı yerlerde, yol tankerleri ve mobil jet 
tabancaları ve köpük varillerinin yangın yerine ulaştırılması amacıyla 
tasarlanmıştır. 

Tozlu yangın söndürme araçları 

İTFAİYE ARAÇLARI 
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КАМАZ-43118 (6x6) şasili vinç manipülatörlü 

tahta taşıma kamyonu 

• 6,5 m'ye kadar uzunluğu bulunan tahtaların taşınması mümkündür; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü; 
• Motor gücü 300 b.g'ye kadar 

КАМАZ-43118 (6x6) şasili vinç manipülatörlü 

orman taşıma  kamyonU 

• 6 ila 18 metre uzunluğunda kırbaç ve tahtaları taşımak için tasarlanmıştır; 
• Tam çekiş , yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü;  
• Motor gücü 300 b.g'ye kadar 

КАМАZ-43118 (6x6) şasili AGP ISOLI ZEO 35.22 SL 

Otomatik hidrolik vinçler 

• Vinçin yüksek yük kapasitesi -300 kg; 
• Kaldırma yüksekliği 34.5 m'ye kadar; 
• Tam çekiş (6x6), yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek güç motoru-300 b.g 

КАМАZ-43502 (4x4) şasili AGP VS -22.06 

• Vinçin yük kapasitesi-250 kg; 
• Kaldırma yüksekliği 22 m kadar ; 
• Tam çekiş , yüksek boşluk ve tek sıralı yaka ile yüksek geçiş gücü  
• Motor gücü-240 b.g 

TAHTA TAŞIMA KAMYONU, ORMAN TAŞIMACILIĞI KAMYONU 
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КАМАZ – 4326 (4x4) şasi bazında BKM BUER LS 1035-005  
• Onboard platformun yük kapasitesi - 3 T 
• Tam çekiş, tek kayışlı yaka ve yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü – 240 b.g 
• 7 metreye kadar sondaj derinliği; 
• 200 kg yük kapasiteli ve 18 m  kaldırma yüksekligi bulunan cabuk cıkarılabilen vinçle 

donatılmıştır ; 
• Vinç manipülatör kurulumunun yük kaldırma  kapasitesi 6100 kg kadardır; 

КАМАZ – 43118 (6x6)  şasi bazında BKM BUER LS 2656-002 
• Onboard platformun yük kapasitesi - 8 T 
• Tam çekiş (6x6) nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü -300 b.g kadar 
• 12 metreye kadar sondaj derinliği; 
• 200 kg yük kapasiteli ve 23,3 m  kaldırma yüksekligi bulunan cabuk cıkarılabilen vinçle 

donatılmıştır; 
• Vinç manipülatör kurulumunun yük kaldırma  kapasitesi 7500 kg kadardır; 

КАМАZ – 44108 (6x6)  traktör kamyonu bazında BKM BUER LS 2656-006 
• Yarı römork ile birlikte  oluşan brüt ağırlık – 32 t; 
• Tam çekiş (6x6) nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü – 300 b.g kadar 
• 12 metreye kadar sondaj derinliği; 
• 200 kg'lık hızlı serbest bırakma beşiği ve 23.3 m'ye kadar kaldırma yüksekliği ile donatılmıştır; 
• Vinç manipülatör kurulumunun yük kaldırma kapasitesi 7500 kg kadardır; 

SONDAJ VE VİNÇ MAKİNELERİ 
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• Onboard platformun yük kapasitesi - 3 T 
• Tam çekiş, tek kayışlı yaka ve yüksek boşluk nedeniyle yüksek geçiş gücü; 
• Yüksek motor gücü– 240 b.g 
• 6 metreye kadar sondaj derinliği; 
• 200 kg yük kapasiteli ve 12 m  kaldırma yüksekligi bulunan cabuk cıkarılabilen vinçle 

donatılmıştır ; 
• Vinç manipülatör kurulumunun yük kaldırma  kapasitesi 4000 kg kadardır; 

• Tam çekiş (6x6) nedeniyle yüksek geçiş gücü;  
• Yüksek motor gücü– 300 b.g KADAR 
• 4,5  metre sondaj derinliği; 
• 200 kg yük kapasiteli ve 12,8 m  kaldırma yüksekligi bulunan cabuk cıkarılabilen vinçle donatılmıştır ; 
• Vinç manipülatör kurulumunun yük kaldırma  kapasitesi 4000 kg kadardır; 

Laboratuvarlar,taşınabilen araç atölyeleri 

• Elektrik, radyo, telefon ve telgraf ve röle ağları işleten işletmeler için tasarlandı; 
• Donatılmıştır: 
• montaj  ve yükleme -boşaltma çalışmaları gerçekleştirmek için hidromanipülatör,; 
• hidrolik matkap (matkabın çapı 360 mm'dir); 
• Kaynak işleri için ADD-2003U2 otonom dizel makinesi; 
• 12 m'ye kadar yükseklikte çalışmak için çabuk sökülebilir iki kişilik vinç. 

КАМАZ – 4326 (4x4) şasi bazında BKM-512  

КАМАZ – 43118 (6x6) şasi bazında BKM KDC5600  

KAMAZ-43114 şasi bazında KMU ile araba tamir merkezi ARK-2 (6x6) 

SONDAJ VE VİNÇ MAKİNELERİ 
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КАМАZ-43118 (6x6) şasisi bazında PKSR-M  

taşınabilen kaynak kompleksi 

• Kaynak, gazlı kesme, montaj, onarım ve inşaat işleri için ekipman 
içerir; 

• Motor gücü - 300 b.g 

 KAMAZ-43114 (6x6)  şasisi bazında yüksek 

voltajlı testler laboratuvarı 

• Şalterlerin yanı sıra 10 kV ila 35 kV ve daha fazla voltajlı güç kablosu hatlarının test 
edilmesinde kullanılır; 

• Motor gücü - 240 b.g 

KAMAZ-4326 (4x4) şasi bazında  ASVL-5 yüksek 

gerilim hatlarının servis aracı 

• Mürettebatı ve gerekli teçhizatları çalışma   sahasına taşımak 
için kullanılır; 

• Motor gücü - 240 b.g 

KAMAZ-43114 şasisi bazında PARM (6x6) 

  taşınabilen araç tamir atölyesi 

• Otomobillerin, özel tekerlekli şasilerin,tırtıl araçların saha şartlarında mevcut tamiri ve 
teknik bakımının yapılması için donanım içeren çok amaçlı araç; 

• Senkron jeneratör, sondaj makinesi, bileme ve taşlama makinesi, çilingir mengenesi, 
metal tezgah, gaz kesme ekipmanları, kaynak ekipmanları, yıkama makinesi, vinç 
manipülatör, ve diğerlerini içerir 

LABORATUVARLAR,TAŞINABİLEN ARAÇ ATÖLYELERİ 
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Tropikal donanım 

• Yapılandırmaya bağlı olarak, araçlar aşağıdakileri içeren bir kuzey versiyon ile donatılabilir: 
• Kabin ısınması; 
• Kaba ve ince yakıt temizliği için ısıtılmış filtre; 
• Yakıt besleme sisteminin ısıtılması; 
• Akü yalıtımı; 
• Kabinin otonom ısıtıcı; 
• Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları; 
• Elektrik ısıtmalı aynalar; 
• Özel yağların ve sıvıların kullanımı 

Kuzey donanımı 

• Yapılandırmaya bağlı olarak, arabalar aşağıdakileri içeren tropikal sürümle donatılabilir: 
• Klima kurulumu; 
• Korozyona karşı ek işleme 
• Isıtıcı ve ön ısıtıcı yoktur; 
• Özel yağların ve sıvıların kullanımı 

Sol trafiğe sahip ülkeler için 

• Sol  trafiğe sahip ülkeler için, sağ direksiyon düzenine sahip ,seri araba 
seçenekleri sağlanmaktadır. 

ARAÇLARIN  DONANIM ÖZELLİKLERİ 
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1. Ekonomiklik. Sıkıştırılmış gazın maliyeti dizel yakıt maliyetinin altındadır (1 m3 SDG, yaklaşık 1 litre dizel yakıt ile eşitdir, yakıt 

tasarrufu neredeyse 3 katlıdır). 

2. Euro-4 standardını aşar (işletme maliyetlerinde ek tasarruf sağlayan pahalı katalitik ve üre sistemleri olmaksızın); 

3. Düşük gürültü şehir  koşulları  için çok daha aktüeldir (otobüsler, kamu ekipmanları). 

4. Güvenlik. Sıkıştırılmış doğal gaz, sıvılaştırılmış propan-butan karışımı ve benzinden daha güvenlidir. 

4. Servis. GBA'yı satın alan tüketiciler için, yedek parçaların mevcudiyeti de dahil olmak üzere, Rusya'nın tüm bölgesi için tam hizmet 

sunarken, bir garanti gereklidir. 

Farklı yakıt kullanan otomobillerde 

 yaklaşık maliyet oranı 

GAZ BALONLU  KAMAZ ARAÇLARI İÇİN BENZERSİZ TİCARİ TEKLİF 
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Röle teslimatı, çıkarılabilir gövdeleri kullanarak 250-300 km'lik çekme omuzlarında yük taşımak demektir 

Farklı ulaştırma modlarına göre teslimat 
fiyatlarının karşılaştırılması 

Yol treni,sökülebilir gövde,konteyner kullanan röle 

sistemi, daha ekonomiktir: 

–klasik taşımayla karşılaştırıldığında 2,3 kat; 

–demiryolu taşımacılığı ile 1,7 kat. 

–Yüklerin teslim süresi ve işletme sermayesi 

finansmanı daha az: 

–demiryolu taşımacılığına kıyasla 5 kat daha fazla; 

–deniz taşımacılığına kıyasta 7-8 kat 

KAZANANLARIN KAMATEYNER LOJİSTİĞİ 

araba kısa omuzda 24 
saat çalışıyor, ters 

önyüklemye sahiptir 
 
 

yol boyunca araba ve 
kargo kesintileri  

ayrica arıza riskini 
ortadan kaldırır 

emtiaların 
cirosunun 3 katı 

ve daha fazla 
hızlanması 

nakliye 
masraflarının 2 
kat azaltılması 

 

 taşıma 

ihtiyacının 3-5 
kat azalmasi  

mal teslim 
süresinin 3 kat 

ve daha fazla 
azaltılması 

Trafiği azaltmak 
Kaza oranını 

azaltmak 
Ekolojiyi iyileştirmek 

Ürünlerin 
ilerlemesinin ticari 
hızı  günde 140 km 

geçecek 
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NEFAZ-9334 raflar ile 
hacim 22 m3, y/k  21 t. 

NEFAZ-8332  
hacim 11 m3, y/k 10 t. 

ONBOARD RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR 

NEFAZ-93341-08 
hacim 91 m3, y/k 32 t. 

NEFAZ-8332-04 
hacim 14,5 m3, y/k  15,5; 15,7 t. 
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NEFAZ -9509-16-30 
hacim 30 m3, y/k 31,4  t. 

NEFAZ-9509-10-30/31/32 
hacim 30 m3, y/k 33-33,7 t. 

NEFAZ -9509-10-27 
hacim 27 m3, y/k 22,4 t. 

Termal yalıtımlı gövde ile NEFAZ -9509-17-30 
hacim 30 m3, y/k 31,4  t. 

KAMAZ-6520-6030-73  
ve NEFAZ -8560-16-04 römörkü bazında yol 

treni;  
hacim 30+16 m3; y/k 19+18 t. 

KAMAZ -6520-6042-43  
ve 8560-013-06 römörkü bazında yol treni;  

hacim  20+11 m3; y/k  20+16 t 

DAMPERLİ RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR 
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NEFAZ-8602 tanker-römörkü  
Hacim 11,2 m3 

 НЕФАЗ-96896 tanker-römörkü  
Hacim 28 m3 

НЕФАЗ-96896 alüminyumdan TYR  
Hacim 28 m3 

NEFAZ-96931-07 tanker-yarı römörkü  
Hacim 27-28 m3 

TANKER TİPİ RÖMORKLAR 
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KAMAZ yolcu taşımacılığı 

Elektrikli araçlar Otobüsler 

Büyük sınıf 
NEFAZ 5299 

Küçük sınıf 
Bravis 3297 

yakıt türüne göre 

DY SDG 

Amaca göre 

Şehir Banliyö 
Şehirlerara

sı 
Peron 

zemin seviyesine göre 

Orta zeminli. 
60 % düşük 

zeminli. 
100 % düşük 

zeminli.. 

zemin seviyesine göre 

Orta zeminli. 
 

по назначению 

Город Пригород 

Elektrobüs Troleybüs 

Büyük sınıf 6282  
100 % düşük zeminli. 

Büyük sınıf  
6282-10  

100% düşük zeminli. 
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Euro-5 SDG 

100% düşük zeminli otobüs  5299-40-57 
60% düşük zeminli otobüs 5299-30-57 

60% düşük zeminli otobüs 5299-30-56 ( KAMAZ motoru) 

Yolcu  kapasitesi 
5299-40-57 
5299-30-57, 30-56 

28+1(eng.)/110 
25+1 (eng.)/106 

Motor (b.g) 
Weichai WP7NG260E51 (260 b.g.) 

КАМАЗ 820.91-260 (260 b.g.) 

Otomatik vites kutusu 
ZF 6АР1200B 
Voith D854 (для 5299-30-56) 

NEFAZ 5299 ŞEHİR YOLCU OTOBÜSLERİ 

Euro-5 DY 

100%  düşük zeminli otobüs 5299-40-52 

Yolcu kapasitesi 28 + 1 (engelli) / 110 

Motor (Euro; b.g) Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250 b.g) 

Otomatik vites kutusu 
VOITH D 854.5Е 
ZF 6АР1200B 

60% düşük zeminli otobüs  5299-30-52 

Yolcu  kapasitesi engelli)/106 veya 43+1/94  

Motor (Euro; b.g) 
Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250 
b.g.) 

Otomatik vites kutusu 
VOITH D 854.5Е 
ZF 6АР1200B 

5299-10-52 ve 5299-20-52 orta zeminli otobüsler  

Yolcu  kapasitesi 106 / 25 

Motor (Euro; b.g) 
Cummins ISB6.7e5250B (Е-5; 250 
b.g.) 

Otomatik vites kutusu 
5299-10-52: МКПП ZF 6S1200BO 
5299-20-52: АКПП VOITH D 854.5Е 
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NEFAZ 5299 BANLİYÖ VE ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSLERİ 

Otobüslerin donanımı: Panoramik ön cam, ergonomik koltuklar, 
salondaki perdeler, yan ve üst paneller kadife, cruise-kontrol, 
bağlı öne askı aparatı, sürücünün pnömatik koltuğu, aynaların 
ısıtılması ve ayarlanması 

5299-11-56 SDG li banyilö otobüsü 

Yolcu  kapasitesi 89/45 

Motor (Euro; b.g) КАМАЗ 820.91-260 (Е-5, 260 b.g.) 

Vites kutusu МКПП ZF 6S1310BO 

5299-11-52 DY lı banyilö otobüsü 

Yolcu  kapasitesi 98/45 

Motor (Euro; b.g) 
Cummins ISBe6.7e5250B (Е-5; 250 
b.g.) 

Vites kutusu 
MKPP ZF 6S1310BO veya AKP 
ZF6AP1200B 

5299-17-52  (5299-37-52) şehirlerarası otobüsü 

Yolcu  kapasitesi 71/44 

Motor (Euro; b.g) 
Cummins ISBe6.7e5250B (Е-5; 
250 b.g.) 

Vites kutusu 
MKPP ZF 6S1310BO veya AKP 
ZF6AP1200B 

Багажный отсек 3 m3. (5 m3) 
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NEFAZ 5299 RESTYLİNG YOLCU OTOBÜSLERİ 

Modern dış ve iç tasarım  
Yeni gövde fiberglas paneller 
Vücut geometrisini tekrar eden yan camlar 
Genişletilmiş otobüs genişliği-2550mm 
Genişletilmiş orta kapı genişliği -1300mm 
Panoramik ön cam 
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КАМАZ-6282 elektrobüs 

Yolcu kapasitesi, kişi. 24/85 

Elektrik motoru ZF AVE130 asenkron, elektroportal köprü 

Akü türü 
Hizmet ömrü, döngü 

Lityum-titanyum (LTO) 
20 000 

Akü şarj süresi, dak 
ultra hızlı şarj istasyonu: 10 

380 V şebeke: 240 

Maks. yürüyüş rezervi, km 70 

ELEKTROBÜSLER 
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Tek bir üretim modülünde (işleme merkezleri ve CNC makineleri) tornalama, frezeleme, delme, 

taşlama işlemleri yapabilme özelliğine sahip özel ekipmandan geniş işlevselliğe geçiş 
esneklik 

yağlama-soğutma sıvıları kullanmadan, suni süper sert malzemelere dayanarak kesme aletlerinin 

kullanımı ile yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli işleme verimlilik 

en yüksek fon verimliliği sağlayan üretim teknolojisi hücreleri, tek tip yeniden işleme 

konsantrasyonu kompaktlık 

Enerji tasarrufl teknolojileri, minimum tahsisli kütükler, modern malzemeler (yüksek kalsinasyonlu 

çelikler,yüksek baskı, mukavemet, aşınma direncine sahip ekonomik alaşımlı ve düşük karbonlu 

çelikler)  

enerji ve kaynak 

verimliliği 

Süreç ve üretim simülatörleri ile teknolojik süreç tasarımı ve üretim modellemesi için otomatik 

tasarım sistemleri 
bilişim 

YÜKSEK TEKNOLOJİK POTANSİYEL 
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«KAMAZ» KAŞ 

423827, Rusya, Tataristan Cumhuriyeti, Naberezhnye Chelny şehri , Avtozavodsky 

caddesi, ev 2 

t. +7-800-555-00-99 

www.kamaz.ru 

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! 

KAZANANLARIN  
TEKNOLOJİSİ 
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