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• Төньяк Америка + Европаның автомобиль һәм тагылма 
техника индустриясе өчен әйдәп баручы тәэминатчы
• 57% Коммерция транспорты һәм Тагылмалар
• Пропорциональ: Америка - 48%, Европа - 40%

• Өч бизнес берәмлеге

• Accuride Wheels Europe & Asia
• Accuride Wheels North America
• Accuride Wheel Solutions

• Европада, Төньяк Америкада һәм Азиядә 4,800 хезмәткәр

• Җитештерү мәйданчыклары

• 15 җитештерү мәйданчыгы һәм 10 дистрибьютерлык үзәге
• Читтә 13 глобаль җитештерү мәйданчыгы

• 2018 FCST Берләштерелгән керем:  >$1.2 млрд.

Төбәкләр

Базар сегменты

Accuride корпорациясе

Корыч 
тәгәрмәчлә

р
#1

Алюминий 
тәгәрмәчләр

#2

Тормоз 
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Бүкәннәр
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Автомат 
көйләнешле 
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Хендерсон

Төньяк Америка, Европа,
Хендерсон
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Җиңел
автомобильләр һәм 

азтоннажлы йөк
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машиналары
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Икенчел базар
29%

Йөк
машиналары

һәм
тагылмала…
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Горур Тарих – Үсеп Килүче Технологик Лидерлык

1897
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 1975 Тәгәрмәч заводы (КАМАЗ) төзелә башлый.

 1978 Зәйдән беренче тәгәрмәчләр.

 1981 КАМАЗ-4310 өчен 310-533 тәгәрмәчләре чыгарыла башлый.

 1984 5 миллионынчы тәгәрмәч чыгарыла.

 1988   10 миллионынчы тәгәрмәч чыгарыла.

 1994 Җиңел автомобильләр өчен беренче тәгәрмәчләр чыгарыла.

 1997 Йөк автомобильләре өчен беренче дисклы тәгәрмәчләр чыгарыла.

 2001 КАМАЗ төркемендәге йөк автомобильләре өчен 7,5-20 тәгәрмәче.

 2008 Камерасыз профилир тәгәрмәчләр җитештерелә.

 2012 mefro wheels GmbH КАМАЗдан бизнес сатып ала (КАМАЗ-Автотехника).

 2013 Катод-аска төшерү катламы (грунтовка) линиясе файдалануга тапшырыла;
Йөк тәгәрмәчләре өчен җәелмә диск әзерләү технологиясе эшләнә.

 2014 Җиңел тәгәрмәчләргә диск җитештерү өчен матрицалы
SСHULER прессы урнаштырыла.

 2015 Җиңел автомобиль тәгәрмәчләре өчен Kieserling тугымы линиясе                              һәм
көпчәк җыю линиясе файдалануга тапшырыла;
Финиш буявы буенча EISENMANN линиясе файдалануга тапшырыла.

 2018 ACCURIDE mefro wheels GmbH һәм "Аккурайд Уилз Руссиа" компанияләре төркемен сатып ала
Accuride Wheels Europe and Asia структур бүлекчәсенә әверелә.



5



6

423523, Татарстан Республикасы, 
Зәй ш., Автозавод урамы, 11

Мәйданы:332.000 кв.м.
Түбә астында: 59,000 кв.м.

Корыч тәгәрмәчләр – Йөк, Коммерцияле 
Җиңел авто һәм җиңел авто өчен

Исәп: 617 ТОП заказчы: КАМАЗ
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Автоҗитештерүчеләр өчен безнең мөмкинлекләр һәм өстенлекләр

2.000.000 1.500.000 -

Җитештерү куәтләренең еллык күләме

2018 әйләнеш: 48 млн. EUR

Хезмәткәрләр: 617

Безнең кулланучылар:

Автоҗитештерүчеләр өчен өстенлекләр:

- Йөк автомобильләре, автобуслар, ярымтагылмалар, 
тагылмалар өчен 15° утыргычы булган камерасыз тәгәрмәчләр

- Җиңел автомобильләр һәм җиңел
коммерция автомобильләре өчен тәгәрмәчләр

- Йөк автомобильләре, автобуслар, ярымтагылмалар,
тагылмалар өчен 5° утыргычы булган тәгәрмәчләр

- Йөк автомобильләре өчен шинда һава басымы көйләнә торган 
тәгәрмәчләр

Без нәрсә җитештерәбез:

 корыч Россия базарыннан Европа стандартлары буенча сатып алына;

 безнең продукт 100% Россиядә тупланган;

 без сезгә махсус инвестконтрактларга (СПИК) туры килергә ярдәм итәбез;

 Зәйдә кулланыла торган технологияләр Россиядә бүтән юк.
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Тәгәрмәчкә диск җитештерү буенча роботлаштырылган линия

Куәте – 100 данә/сәгать

Тулысынча автоматлаштырылган.

4 х Kuka роботлары

2 х Monforts махсус эшкәртү станогы

2 x Georg прессы

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы
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JSC Linde газ белән тәэмин итү

Газ катнашмасын үзәктән тапшыру 
җайланмасы

Эретеп ябыштыру сыйфатын яхшырта

Гамәлдәге газ белән тәэмин итү челтәрен 
модернизацияләү

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы
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Диск җитештерү өчен Германиядән SCHULER прессы

Матрица прессы күп:
8 операция

500 тонналы көч

Диск диаметры: 14“ - 18“

Материалның калынлыгы:
3mm - 5mm (DP600)

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы
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Германиядән Kieserling тугым линиясе

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы
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Җиңел машиналарга эретеп ябыштырылган тәгәрмәчләрне җыю линиясе

Нокталы эретеп ябыштыру мөмкинлеге бар

Җөйләрне эретеп ябыштыру җайланмасы 
планлаштырыла

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы
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Катафорезларны буяу өчен KTL линиясе

Линия куәте – сәгатенә 550 тәгәрмәч

Ванна күләме – 90 тонна

Автомат эш режимы

Катлам калынлыгы – 20 мкм

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы

Тәгәрмәчләр грунтлап, катафорезлы электр белән каплау 
ысулы белән буяла. Кулланыла торган материал – QT35-9576 
катафорез грунты, тәэминатчы – BASF Coatings GmbH.

Әлеге технологиянең өстенлекләре катлаулы 
конфигурацияләргә буяуны тигез сөрткәндә коррозиядән югары 
дәрәҗәле саклык тәэмин итә, җиһазлар EISENMANN компаниясеннән 
сатып алынды.

Буялган тәгәрмәчнең сыйфаты түбәндәге күрсәткечләр
буенча тикшерүдә тотыла: буялмаган өлешләрен тышкы өслектә
визуаль тикшерү (20±5 мкм), катламның бәрелүгә чыдамлылыгы
(кимендә 50 см), катлам адгезиясе (0 балл); катафорез белән
ацетонның киптерелгән катламының капма-каршы тоташуына тест (0
балл).
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Топ-финишта буяу линиясе, Fa. EISENMANN

Минералсызландырылган суны 
циркуляцияләү җайланмасы

Линия йөк һәм җиңел авто тәгәрмәчләрен 
буярга сәләтле

KUKA роботы тәгәрмәчләрне элеп куя

6 FANUC роботы буйый

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы

Тәгәрмәчнең алгы ягына буяуның икенче катын төшерү өчен суда
эрүче эмальләрне сөртү өчен роботлаштырылган финиш линиясе эшләтеп
җибәрелде, әлеге җайланма EISENMANN компаниясеннән сатып алынды.
Финиш буявын сөртү ысулы – электростатик бөркү. Кулланыла торган
материал – STOLLAQUID d 7800 RAL 9006, төсе – Axalta (Австрия)
фирмасыннан "Көмеш".

Буялган тәгәрмәчнең сыйфаты түбәндәге күрсәткечләр буенча
тикшерүдә тотыла: тышкы өслекнең калынлыгы (60±20 мкм, шинга йөз
тотучы өслегеннән тыш), шул ук вакытта шинга терәлеп торган яссы
өлешләрендә иң күбе 50 мкм, катлам адгезиясе (0 балл), катламның
ялтыравыклыгы (60° булганда 65 берәмлек).

Тәгәрмәчтә коррозиягә каршы торучанлык катафорезлы катлау
хисабына тәэмин ителә. Финиш катламы катламның декоратив үзлекләрен
тәэмин итә, шулай ук катафорезлы катламны ультрашәмәхә нурланыштан
саклый.
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Эшләнмәнең тышкы өслеген буяу материалы
КД, ТУ, ТТ буенча коррозиягә чыдамлылык (тозлы томанда 

сәгать)
Хакыйкый коррозион ныклык 

(тозлы томанда сәгать)

QT35-9576 катафорез грунты
(тәэмин итүче: BASF Coatings GmbH)

Таләпләр ГОСТ 9.401 (Б ысулы): киселгән урыннан коррозия 
таралу киңлеге 720 сәгатьле тозлы томаннан соң иң күбе 1,5 
мм.

1. иң күбе 0,6 мм (720 сәгать) *
2. иң күбе 1,1 мм (1800 сәгать) **

Искәрмә:
* - "АВТОВАЗ" ГАҖ металларны һәм пластмассаларны лаклау-буяу заводының тикшеренү лабораториясе. Беркетмә №12042/1-630-2017, 2017
елның 1 феврале. 3 үрнәк сыналды.
** - "КАМАЗ" ГАҖ үзәк завод лабораториясе. 2014 елның 7 ноябрендәге 53-043/411 номерлы бәяләмә.

Volvo Car Corporation (Швеция) лабораториясендә 
катламның сыйфатына тулы цикллы тикшерү уздырылды һәм 

Volvo (Y600-4 стандарты) таләпләренә туры килү-килмәве буенча 
хуплау алынды.



16

Зәй заводында инвестицияләрнең хәзерге торышы

Тәгәрмәчләрне төрү буенча автоматлаштырылган 
җайланма
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Продуктлар портфеле

Тәгәрмәчләр 

Коммерцияле җиңел һәм 
җиңел машина тәгәрмәче

15 градуслы утыргычы 
булган камерасыз тәгәрмәч 

(профилир)

Тугым Тугым
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Продуктлар портфеле

Күп компонентлы 
тәгәрмәч

Өч өлешле тәгәрчәмләр Дүрт өлешле тәгәрчәмләр 
(махсус профиль)

Тугым нигезе Борт боҗрасы
Яба торган 

боҗра
Тугым нигезе Яба торган 

боҗра
Борт боҗрасы Борт боҗрасы

Тугым 
Тугымны 

беркетү нигезе
Тугым бортына 

нигез
Чикләгеч
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► Dcw-G3 “Drop Centre Wheel - Generation 3” тәгәрмәчләрен тәкъдим итәбез
- "Профилир тәгәрмәчләр - 3 буын"

 ХАМП ЮК: шиннарның җиңеләйтелгән монтажы;

 Ару ныклыгын оптимальләштерү: конструкциядә киеренкелек урынын бетерү;

 Җиңел диск һәм тугым: югары ныклыклы (HSLA) башка металлар аз кушылган 
корычтан файдалану = авырлыгын киметү һәм CO2 чыгаруны киметү;

 Вентиль туктату: конструкция вентильне тышкы йогынтылардан: тормозларның диск 
системасы ягыннан да, барабан системасы ягыннан да саклый.

Иң яхшы продукт һәм алдынгы технологияләр


