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• أوروبا+ المورد الرئيسي لصناعة السيارات والمقطورات في أمريكا الشمالية 

• ٪ السيارات التجارية والمقطورات57
• ٪ ألوروبا40٪ ألمريكا و 48تصدر 

• ثالث نشاطات تجارية

• Accuride Wheels Europe & Asia
• Accuride Wheels North America

• Accuride Wheel End Solutions

• موظف في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا4800

• مواقع اإلنتاج

• مراكز توزيع10موقع إنتاج و 15
• موقع إنتاج عالمي تابع لجهة خارجية13

• إيرادات 2018 FCST مليار دوالر1.2< :الموحدة

المناطق

قطاعات السوق

شركة أككورايد

عجالت صلبة 

#1

عجالت من األلمنيوم 

#2
1#فرامل جرنية 

3#المحاور  التنظيم التلقائي 

للعتالت والدوارات 

#3

أمريكا الشمالية، أوروبا، هندرسونأمريكا الشمالية، هندرسون

أمريكا
أوروبا

آسيا

سيارات وشاحنات خفيفة 
الحمولة

9٪

شاحنات ألغراض 
زراعية والبناء

5٪

السوق الثانوي
29٪

شاحنات 
ومقطورات

57٪
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تطوير القيادة التكنولوجية-قصة الفخر 

1897
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 1975 (كاماز)بدء بناء مصنع العجالت 

 1978 .العجالت األولى من زينسك

 1981 .4310-لـ كاماز533-310بدء إنتاج عجالت مخصصة للسيارت الطرق الوعرة 

 1984 .مليون عجلة5تم إنتاج 

 1988 .مليون عجلة10تم إنتاج  .

 1994 .تم إنتاج العجالت األولى لسيارات الركاب

 1997 تم إنتاج أول األطواق لعجالت السيارات الشاحنات

 2001 للشاحنات من عائلة كاماز20-7.5عجلة  .

 إنتاج عجالت بدون أنبوب داخلي 2008 .   

 2012 mefro wheels GmbH  تستحوذ على شركة كاماز( KAMAZ-Avtotekhnika)

 2013 ؛(التمهيدي)تم تشغيل خط الطالء الغاطس بالكاثود 
الشحنتم تطوير تقنية لتصنيع أقراص لعجالت  .

 2014 تركيب مكبس مصفوفة متعددة  SCHULER إلنتاج األطواق وعجالت لسيارات الركاب.

 2015 تم تشغيل خط حافة  Kieserling .لعجالت السيارات وخط تجميع العجالت ;
التشطيب                      تشغيل خط  EISENMANN

 2018 mefroعلى مجموعة شركات  ACCURIDEتستحوذ  wheels GmbH وتصبح شركة ، Acquride Wheels Russia  جزء من
Accurideشركة  Wheels Europe and Asia.
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جمهورية تتارستان، مدينة 

زاينسك ، شارع 

افتوزافودسكايا، بناية رقم

متر مربع332.000: المساحة

617: الموظفينعدد :

-عجالت من الصلب 

للشاحنات، للسيارات التجارية 

الخفيفة وكذلك سيارات 

الركاب

كاماز: أفضل العمالء
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صناعة السياراتوفوائد شركات قدراتنا 

2.000.000 1.500.000 -

القدرات اإلنتاجية السنوية

48: 2018صندوق رأس المال الدائر 
مليون يورو

617: عدد الموظفين

:مستهلكونا

:فوائد لصناع السيارات

للشاحنات والحافالت وشبه المقطورات °15عجالت بدون أنبوب داخلي مع رفوف الهبوط -
.والمقطورات

عجالت السيارات والمركبات التجارية الخفيفة-

درجات للشاحنات والحافالت وشبه المقطورات والمقطورات5عجالت برفوف الهبوط -

عجالت بإمكانيات التحكم بضغط اإلطارات للشاحنات-

ماذا ننتج؟

 يتم شراء الصلب في األوساق الروسية وفقًا للمعايير األوروبية؛

 .٪ في روسيا100تصنع منتجاتنا 

 نساعدك على االمتثال لعقود االستثمار الخاصة

 .التقنيات المستخدمة في زينسك في روسيا لم تعد موجودة
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خط إنتاج آلي لصناعة أطواق عجالت السيارات

ساعة/ قطعة 100-القدرة اإلنتاجية 

.مؤتمتة بالكامل

روبوتات 4 Kuka

آالت للمعاجلة الخاصة 2 Monforts

آالت الضغط2

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك
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JSC Lindeامدادات الغاز 

معدات لإلمداد المركزي مزيج الغازات

يحسن من جودة اللحام

تحديث شبكة اإلمدادات الغاز الحالية

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك
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من ألمانيا إلنتاج أطواق العجالت SCHULERآالت ضغط 

:آلة ضغط بعدة ضفوف

عمليات8

طن500جهد 

"18-"14: مقاييس األطواق

:سماكة المادة

)مم 5-مم 3 DP600)

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك
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Kieserlingآلة الحافة  من ألمانيا

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك
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خط التجميع لحام عجالت الركاب

إمكانية إجراء اللحام الموضوعي

خطة لتثبيت اللحام التماس

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك
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KTL خط صباغة الرحالن

في الساعة/ عجلة 550-القجرة اإلنتاجية للخط 

طن90-سعة الحوض 

الوضع التلقائي للعمل

ميكرون20-سماكة الغالف 

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك

د الموا. يتم رسم العجالت عن طريق فتيلة باستخدام طريقة التفريغ الكهربائي رحالن
 BASF Coatingsمن المورد  QT35-9576المستخدمة هي عملية النقل األولي 

GmbH.

توفر مزايا هذه التقنية حماية عالية ضد التآكل، إضافة إلى توزيع موحد للطالء على 
المعدات من شركة . منتجات ذات تركيبات معقدة EISENMANN.

ء الفحص البصري لمظهر الطال: يتم التحكم في جودة العجلة المطلية بالمؤشرات التالية

، قوة الطالء لكل تأثير (ميكرون5± 20)على المواد غير المنتجة، سماكة الغالف 

؛ اختبار تقاطع المفاصل لطبقة األسيتون (نقطة0)، التصاق الطالء (سم50على األقل )
(.نقطة0)المجففة المجففة 
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Fa. EISENMANNخط الطالء، 

معدات لتدوير المياه المعدنية

خط اإلنتاج قادر على طالء عجالت الشاحنات وعجالت الركاب

يحمل عقبة العجالت KUKAروبوت 

روبوتات 6 FANUC تنفذ عملية الطالء

الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك

ي لتطبيق ا
ي نهات 

لمينا لتطبيق طبقة ثانية عىل السطح األمامي للعجلة، تم إطالق خط طالء روبوت 
اء الجهاز من  ي الماء، تم شر

ي  .EISENMANNالقابلة للذوبان ف 
الرش -طريقة تطبيق الطالء النهات 

المواد المستخدمة هي مينا العالمة التجارية . الكهروستاتيكي  STOLLAQUID D 7800 RAL 9006 
كة " الفضية"باأللوان  شر Axalta ( (.النمسا

ات التالية ي جودة العجلة المطلية بالمؤشر
الفحص البرصي لمظهر الطالء، سماكة: يتم التحكم ف 

، بينما عىل مستويات تالمس (ميكرون ، باستثناء السطح المواجه لإلطار20± 60)الغالف 
ي 65) ، لمعان الطالء ( نقطة0)ميكرون، التصاق الطالء 50اإلطارات ال تزيد عن 

(.درجة60وحدة ف 

يوفر طالء النهاية خواص . يتم ضمان مقاومة التآكل للطالء عىل العجلة من خالل طالء المجرى
.زخرفية للطالء ، كما يحمي طالء المصفوفة من عمل األشعة فوق البنفسجية
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مادة طالء السطح الخارجي للمنتج ) KD ،TU ،TTمقاومة التآكل من  (رش الملح/ ساعة  (رش الملح/ ساعة )مقاومة التآكل الفعلية 

QT35-9576الخلجان التربة 
( شركة : مورد BASF Coatings GmbH)

) GOST 9.401متطلبات  ال يزيد عرض انتشار التآكل من القطع عن (: الطريقة ب

.ساعة من ضباب الملح720مم بعد 1.5

( *ساعة720)مم 0.6ال يزيد عن . 1

( **ساعة1800)مم 1.1ال يزيد عن . 2

:مالحظة

معمل أبحاث المصنع للطالء والطالء بالورنيش للمعادن والبالستيك لشركة -*  PJSC "AVTOVAZ".  تم اختبار ثالث عينات. 2017فبراير 1المؤرخ 2017-630-1/ 12042البروتوكول رقم.

معمل المصنع المركزي لشركة -**  KAMAZ PJSC.  07.11.2014بتاريخ 411/ 043-53االستنتاج رقم.

 Volvo Car Corporationتم إجراء دورة كاملة الختبار جودة للطالء في مختبر شركة 
( وتم الحصول على موافقة من أجل االمتثال لمتطلبات ( السويد Volvo ( معيارY600-4).
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الوضع الحالي لالستثمارات في مصنع زينسك

جاهز آلي لتغليف العجلة
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شكل المنتج

جلبة أسطوانةجلبة أسطوانة

إطارات سيارات الشحن التجارية 

الركابوسيارات 

إطارات بدون أنبوب داخلي مع رف 

15الهبوط بدرجة 

جلبة
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شكل المنتج

المكوناتطارات متعددة إ

طارات من ثالث قطعإ قطعمن أربع إطارات 

الجلبةقاعدة  حلقة جانبية قفل الحلقة

جلبة سطوانةأ أسطوانة قاعدة لتثبيت المحدد

الجلبة

قاعدة حافة 

الجلبة

قاعدة الجلبة قفل الحلقة حلقة جانبية حلقة جانبية
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DCW-G3 "Drop Centerتقديم  Wheel - "3الجيل 
"أجيال3-عجالت لمحة "-

 سهولة إجراء تصليح العجالت

 القضاء على تركيز التوتر في الهيكل ؛: تعظيم االستفادة من قوة التعب

 )استخدام الصلب عالية القوة سبائك منخفضة : حافة وأطوق خفيفة الوزن HSLA) =  تخفيض الوزن وخفض

CO2) ؛

 .يحمي التصميم من التأثيرات الخارجية ألنظمة فرامل القرص واألسطوانة: حماية التهوية

أفضل منتج والتكنولوجيا المتقدمة


