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"Татнефть" ГАҖ 

шин комплексының тарихы

2

29.04.1973

Беренче 

камера 

чыгарыла 

6,15-13 

УК-13

(шин 

комплексына 

нигез салыну 

датасы) 

16.07.1973

"Жигули" автомобиленә 

сынау өчен беренче 

җиңел шина җыела

1.5 млн данә шин 

күләмендә беренче 

чират беренче 

җитештерү 

куәтләре 

эксплуатациягә 

кертелә

05.01.1974

1 млн данә шин 

чыгарыла

25.10.1974

Продукция 

ассортиментында 

7 модель шин 

исәпләнә

1975

30.06.1978

Йөк шиннары 

заводының 

беренче чираты 

эксплуатациягә 

кабул ителә 

450 мең данә шин 

күләмендә

100 млн 

данә шин 

чыгарыла

16.12.1987

1998

"КАМА" 

бренды 

белән 

продукция 

чыга

21.06.2000

"НКШ" ААҖ 

компанияләре 

төркеме

"Татнефть" ААҖ

составына керә 

250 млн 

данә шин 

чыгарыла

Pirelli 

технологиясе 

буенча KAMA 

EURO 

шиннары 

чыгарыла 

башлый

300 млн 

данә шин 

чыгарыла

Чит ил 

партнеры 

технологиясе 

буенча ТМК 

чыгарыла 

башлый

01.04.2003

Июнь 2004

22.07.2007

2010

Viatti 

шиннары 

чыгарыла 

башлый



"Нижнекамскшина" ҺАҖ

"НЗГШ" ҖЧҖ

"НЗШ ЦМК" ҖЧҖ

"НКТУ" АҖ

"Түбән Кама механика 

заводы" АҖ

"Татнефть-Нефтехимснаб" 

ҖЧҖ

"Ярполимермаш-Татнефть" 

ЯАҖ

"Кама" фәнни-

техника үзәге" 

ҖЧҖ 

"Кама" сәүдә 

йорты" ҖЧҖ

"Җитештерү" блогы "Тәэмин итү һәм сервис" блогы "НИОКР" блогы "Сату" блогы

"Энергошинсервис" ҖЧҖ

"Татнефть-Нефтехим" 

идарәче компаниясе" ҖЧҖ

Шин комплексы структурасы

"Татнефть" ГАҖ

3



"Татнефть" ГАҖ шин комплексы 
турында кыскача мәгълүмат
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"Нижнекамскшина"

ГАҖ

"Түбән Кама йөк 

шиннары заводы" ҖЧҖ

"Түбән Кама ТМК 

шиннары заводы" ҖЧҖ

12 600 000 3 400 000 1 200 000

Шин комплексының куәте                    данә шин17 200 000

Җиңел һәм 

җиңел-йөк

Йөк катнаш (камералы)
Йөк ТМК 

(камерасыз)

А/х һәм 

индустриаль

11 900 000 3 300 000 1 200 000700 000

Җитештерү куәтләре
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2004 ел

Италиядән әйдәп баручы 

җитештерүче технологиясе 

буенча җиңел 

машиналарга шиннар 

җитештерү буенча яңа 

тармак эшләтеп җибәрелә, 

KAMA EURO бренды белән 

базарга чыгарыла

2007 ел

Резинлаштыру буенча 

яңа цех эксплуатациягә 

кертелә

2014 ел

Яңа алты позицияле 

сынау стенды 

монтажлана һәм 

эшләтеп җибәрелә 

2013 ел

VMI фирмасының 

роботлаштырылган ике 

җыю комплексы 

эксплуатациягә

кертелә

2009 ел

ТМК шин чыгару буенча 

әйдәп баручы алман 

җитештерүчесе белән 

бергәләп төзелгән иң 

заманча завод тантаналы 

рәвештә эшләтеп 

җибәрелә

2015 ел

Marangoni фирмасы 

белән бергә 

ТМК шиннарны 

торгызу буенча уртак 

предприятие эшли 

башлый 
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Үсеш эволюциясе 
техник потенциалның
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Брендлар портфеле

Җиңел 

җиңел-йөк 

Йөк машиналары өчен 

катнаш 

Йөк ТМК 

А/х һәм индустриаль
V

V

V

V

V V V

VVV
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Шиннар ассортименты

127 типозурлыкта 368 товар позициясе
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Сату базарлары буенча
сату структурасы 

 80 артык контрагент;

 Россия Федерациясенең 

барлык субъектларын 

колачлый;

 сертификатлы 14 

"Tyre&Service" ШҮЧ

 БДБ илләрендә һәм ерак чит 

илләрдә 93 контрагент;

 Китертүләр географиясе 

37 илне колачлый;

 сертификатлы 13 "Tyre&Service" 

ШҮЧ

 Үзебезнең илдәге әйдәп баручы һәм 

локальләштерелгән чит ил 

җитештерүчеләр (АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

"ГАЗ" төркеме, VW, Ford) белән 

хезмәттәшлек итү;

 Зур корпоратив клиентлар  (Сельта, 

Татнефть һ.б.)

Икенчел базар

Комплектлау

Экспорт

64%

26%

10%
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Экспортка җибәрүләр

2016 елда дөньяның  37иленә шиннар экспортка җибәрелде,

6%

6%

11%

21%

34%

шул исәптән:

Казакъстан

Украина

Беларусь

Таҗикстан

Кыргызстан

Башка илләргә, шул исәптән:

Румыния

Сербия

Греция

2,9 млн данә шин

Италия

Болгария

Литва

БДБ

64%
башкалар

10%
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Автозаводлар белән хезмәттәшлек итү

Завод-автоҗитештерүче

Җиңел Җиңел-йөк
Йөк кат-

наш
Йөк ТМК

KAMA KAMA EURO Viatti KAMA EURO

"Фольксваген Груп Рус"

"Форд-Соллерс"

"КАМАЗ"

"АВТОВАЗ"

"ПАЗ"

"Ивеко-АМТ"

"Урал" АЗ"

"Иж-Авто"

беренчел комплектланыш базарында 30 кулланучы
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Кара-каршы элемтә

"Кама" сәүдә йорты" ҖЧҖ –

"Татнефть" ГАҖ шин комплексы

продукциясенең генераль дистрибьюторы

Кабул итү бүлмәсе

+7 (8555) 24-10-10

+7 (8555) 24-10-00

info@td-kama.com

"Кама" сәүдә йорты турында тулырак мәгълүматлар, сатыла торган товарлар һәм 

күрсәтелә торган хезмәтләр исемлеге белән www.td-kama.com сайтында 

танышырга була.


