Alstom Оңтүстік ТМД кластерінде
2017
Депо
KZ4A және KZ4AC электровоздарына
техникалық қызмет көрсету

Alstom Қазақстан филиалы

Электровоз Құрастыру Зауыты БК
KZ8A және KZ4AT электровоздар өндірісі
және техникалық қызмет көрсету

Астана

Алматы

ҚазЭлектроПривод БК
P80 бағыттағыш электр жетектер өндірісі

Ташкент

Баку

Alstom Әзірбайжан филиалы

НЕГІЗГІ ДЕРЕКТЕР
640 қызметкер*
3 филиал
2 бірліскен кәсіпорын (БК)
1 депо
42 жүк KZ8A және 20 KZ4AT

Alstom Өзбекстан филиалы

 ALSTOM-ның нарықтағы орны
 ЭҚЗ БК (Астана/Қазақстан)
- Жүк және жолаушылар электровоздар өндірісі және толық
техникалық қызмет көрсету
- Сүйрегіш трансформаторлар өндірісі
 ҚЭП БК (Алматы/Қазақстан)

жолаушылар электровоздар
коммерциялық пайдалануда*

- P80 бағыттағыш электр жетектер өндірісі

20 млн км жүрісі*

Alstom Орта Азия мен Кавказ елдерінде электровоздар және
бағыттағыш электр жетектердің жалғыз өндірушісі ретінде
индустриалдық дамудың негізгі көшбасшысы болып табылады.

2018 жылдан бастап оқшаулаудың
деңгейі

50%-дан артық күтілуде

2015-16 қаржы жылда сауда

50 млн еуро құрайды
*қаңтар 2017ж.

 ФИЛИАЛДАР
 Alstom-да 3 өкілдік бар
- Астана (Қазақстан)
- Баку (Әзірбайжан)
- Ташкент (Өзбекстан)
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ҚЭП БК

KZ8A

БІЗДІҢ ЖОБАЛАР
 ЖҮК ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР ЭЛЕКТРОВОЗДАРЫ
 295 электровоз “Қазақстан темір жолы (ҚТЖ) ҰҚ” АҚ
үшін – 200 жүк KZ8A және 95 жолаушылар KZ4AT.
 50 электровоз “Әзірбайжан темір жолдары” үшін – 40
AZ8A және 10 жолаушылар AZ4A.

 ДАБЫЛДАМА, ОРТАЛЫКТАНДЫРУ ЖӘНЕ
БҰҒАТТАУ ҚҰРАЛДАРЫ
ЭҚЗ БК

 P80 бағыттағыш электр жетектерді 10,000 данасын
ҚТЖ үшін 2013 жылдан бастап 10 жыл ішінде жеткізу.

 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
 27 жолаушылар KZ4A және KZ4AC электровоздарына
25 жылдың ішінде толық қызмет көрсету.
 200 жүк KZ8A және 95 KZ4AT жолаушылар
электровоздарына 25 жылдың ішінде толық қызмет
көрсету.

 МЕТРО
 5-вагондық 3 метро пойыз құрамы Баку
метрополитеніне 2014 жылы жеткізілді.

KZ4AT
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