نام طرح :توليد قطعات دنده و شفت و مونتاژ گيربكسهاي  16سرعته براي خودروهاي
تجاري سنگين
بخش

قطعات اتومبيل ()34

زير بخش

سيستم انتقال قدرت ()30

خدمات/توليدات

توليد قطعات دنده و شفت و مونتاژ گيربكس

محل اجراي طرح

استان آذربايجانشرقي ،شهر تبريز ،منطقه صنعتي غرب ،شركت چرخشگر

شرح پروژه

گيربكسهاي اكواسپليت نتيجه تحقيق  20ساله شركت  ZFدر توسعه سيستمهاي
انتقال قدرت در صنعت خودرو است اين گيربكسها به دليل سهولت عملكرد ،وزن
كمتر ،جمع و جوربودن وكاهش فضاي اشغال ،صداي كاركرد پايين ،بهترين نسبت
دنده و  ...يكي از پر مشتريترين گيربكسهاي شركت  ZFبوده و توليد و فروش
اين گيربكسها از مرز يك ميليون دستگاه فراتر رفته است و اكثراً درمحصوالت
خودروسازان معتبر جهان مورد استفاده قرار گرفته است .اين نسل از گيربكسها در
اروپا جزو محبوبترين سيستمها از نوع سنكرون بوده و حجم بازار  95درصدي را
دارد كه روزانه بيش از  1200دستگاه (فقط در  ZFآلمان) توليد ميگردد .امكانات
داخلي از نظر ساختمان و تاسيسات زيربنايي و سالن توليد و مونتاژدر شركت مهيا
است سرمايهگذاري جهت تجهيز كسريهاي بخش توليد مدنظر ميباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

اسمی  10000دستگاه ،مدنظر  5000دستگاه

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۸۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۲۰ :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ توليد تحت ليسانس خواهد بود. قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ در حد استعالم ميباشد. تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ از ظرفيت خطوط موجود استفاده خواهد شد و برخيمراحل به صورت خريد خدمات و استعالمهايي نيز براي تجهيزات مورد نياز انجام شده است.

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
2/705

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

11000

50000

0/22

2/485

سرمایه در گردش

1100

50000

0/022

5

5/022

کل سرمایهگذاری

12100

50000

0/242

7/485

7/727

• سرمایه در گردش برای  1000دستگاه برآورد شده است.

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۱/۳۶۵ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/22 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ۱/۱۲ :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي - :درصد
• دوره بازگشت سرمايه - :سال
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۲۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شركت چرخشگر (سهامي عام)  /آقای نفیسی
فعالیت جاری شرکت :توليد انواع گيربكس و جعبه فرمان
آدرس :آذربايجانشرقي ،شهر تبريز ،منطقه صنعتي غرب ،شركت چرخشگر
تلفن۰۴۱ - 34457692 :
فاکس۰۴۱ - 34452666 :
پست الکترونیکیinfo@charkheshgar.com :
وب سایتwww.charkheshgar.com :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

