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QINGDAO FAMBITION HEAVY MACHINERY CO.,LTD.............Z211/1................105
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND
EQUIPMENT CO. LTD.........................................................11-158................106
ESFITECH.........................................................................10-073................110
ЭПИРОК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС........................... Z200/1, 10-107................111
АКОНИТ, ҮЕҰ..................................................................... 9-019..................20
АЛМАЗГЕОБУР....................................................................Z202..................21
ARAMINE..........................................................................10-092..................24
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
ГЕОМАШ АҚ........................................................................Z212..................34
ГЕОБРУГГ.........................................................................10-076..................34
GRP GROUP......................................................................10-123..................36
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
ДЭТРА..............................................................................10-069..................40
ENAEX..............................................................................10-082..................41
IG GLOBAL GROUP............................................................10-147..................42
ИНТЕРВЗРЫВПРОМ.........................................................11-199..................43
LABRIS GROUP............................................................... 9-033/1..................54
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МАЙКРОМАЙН ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС................................ 9-014..................56
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МСТ ЖШҚ........................................................................10-106..................64
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
НИПИГОРМАШ.................................................................. 9-031..................65
NORMET................................................................. Z214, 11-168..................66
ОКС................................................................................... 9-051..................66
ОРИКА-ҚАЗАҚСТАН АҚ...................................................... 9-058..................69
ПИКАР..............................................................................10-151..................72
ПРОТЕКФАЙЕР ГМБХ.......................................................10-122..................75
РЭЙСБОР ЖШС................................................................. 9-017..................78
SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED.......................11-183..................80
САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КАЗАХСТАН
ЛТД, ЖШС........................................................................10-099..................81
CFT KAZAKHSTAN.............................................................. 9-048..................88
SON-MAK MAKINE...............................................................Z207..................88
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95
ТЯЖМАШ АҚ..................................................................... 9-036..................97
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Компания

Стенд №

Беті

ҮЛБІ-ЭЛЕКТРО ПКФ ЖШС................................................. 9-044..................97
UNDERGROUND SOLUTIONS ЖШС.................................... 9-038..................98
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

Компания

Стенд №

Беті

ЖОЛ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ КҮТУГЕ АРНАЛҒАН
МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛАР

KAVGROUP ЖШС..............................................................11-169..................47
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
НОРДФЕЛТ........................................................................ 9-052..................66
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
PENTOL GMBH.............................................................. 10-147/5..................70
РИКАЗ..............................................................................10-084..................79
SAFEMENT ЖШС..............................................................10-067..................80

ЖОЛ САЛУ ЖӘНЕ КҮТУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКА МЕН
МАТЕРИАЛДАР

МЕТАЛ ӨҢДЕУ

СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85

ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС ТЕХНИКАСЫ
ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС ТЕХНИКАЛАРЫ
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85

ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАБДЫҚ
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР
ФЛСМИДС.......................................................................10-093................100
FI UNION ЖШС..................................................................11-181................101
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
DISTRITECH ЖШС.............................................................10-108..................38
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
MAGOTTEAUX EAST MEDITERRANEAN LTD........................10-072..................55
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
MICRO SOLUTIONS ЖШС..................................................10-070..................61
МИТ-ГРУП......................................................................... 9-010..................62
OME GROUP ЖШС............................................................10-113..................67
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
PENTOL GMBH.............................................................. 10-147/5..................70
CCS SERVICES - CENTRAL ASIA, ЖШС............................... 9-015..................82
SIEBTECHNIK GMBH.........................................................10-119..................83
SCANTECH INTERNATIONAL PTY LTD.................................. 9-016..................85
SOFTLINE DIGITAL.............................................................. 9-022..................89
СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ.....................11-161..................89
TEST INSTRUMENTS ЖШС................................................10-086..................92
ТЕХНОАНАЛИТ ЖШС......................................................... 9-030..................93
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95

КАРЬЕРЛІК ТЕХНИКА
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85

КЕН ОРЫНДАРЫН БАРЛАУ
КЕН ОРЫНДЫ БАРЛАУ
ШЫҒЫС БҰРҒЫЛАУ КОМПАНИЯСЫ ЖШС........................10-069................108
ЭПИРОК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС........................... Z200/1, 10-107................111
ГЕОМАШ АҚ........................................................................Z212..................34
ДЭТРА..............................................................................10-069..................40
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
CCS SERVICES - CENTRAL ASIA, ЖШС............................... 9-015..................82
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ.....................11-161..................89
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

КОММУНАЛДЫҚ ТЕХНИКА
КОММУНАЛДЫҚ ТЕХНИКАЛАР
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ALPHA-SAFETY, ЖШС........................................................10-103..................22
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
BSG-TECHNOLOGY, ЖШС..................................................10-085..................29
WEIR MOTION METRICS..................................................... 9-056..................31
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
DIEMME FILTRATION.........................................................10-096..................37
DISTRITECH ЖШС.............................................................10-108..................38

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

XUZHOU JIUFA CONSTRUCATION MACHINERY CO.,LTD......10-149................108
ESCO SUPPLY & SERVICE KAZAKHSTAN.............................. 9-056................110
AMS INDUSTRIAL GROUP LLP............................................11-193..................22
БІРІНШІ МЕТИЗ КОМПАНИЯСЫ ЖШС...............................11-154..................27
DAEYOUNG TRADING CO., LTD............................................ 9-029..................36
ГОРТЕХМАШ-ЗАУЫТТАРЫ АҚ...........................................11-163..................36
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
ИСКАДАЗ-АРНАЙЫ МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ.................. 9-055..................45
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МАШИНС55 ЖШҚ.............................................................. 9-034..................58
ММК ПАО.........................................................................11-178..................65
ОКС................................................................................... 9-051..................66
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
ПРОГРЕССКАЗИНЖИНИРИНГ ЖШС.................................10-061..................74
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
СИЛУМИН-ВОСТОК ЖШС................................................. 9-041..................83
ТЕХНОИНКОМ, ЖШҚ.....................................СТЕНДСІЗ ҚАТЫСУ..................93
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК
АСТАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗАВОТЫ.........................11-186..................25
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
ГЕОБРУГГ.........................................................................10-076..................34
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
ОКС................................................................................... 9-051..................66
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
PENTOL GMBH.............................................................. 10-147/5..................70
ПИКАР..............................................................................10-151..................72
ПРОТЕКФАЙЕР ГМБХ.......................................................10-122..................75
SOFTLINE DIGITAL.............................................................. 9-022..................89
TEST INSTRUMENTS ЖШС................................................10-086..................92
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94

ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАЙЫТУ
HAVER NIAGARA................................................................10-131................103
ХЁФТ ГМБХ......................................................................10-087................103
HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.,LTD.................................................. 10-153/1................104
CHRISTIAN PFEIFFER........................................................10-117................105
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND
EQUIPMENT CO. LTD.........................................................11-158................106
SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.......11-166................107
ЭКОФИЗПРИБОР НТЦ ООО............................................... 9-023................109
ESFITECH.........................................................................10-073................110
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
БМ БЕРГБАУТЕКНИК АҚ...................................................10-115..................28
BRADKEN.......................................................................... 9-032..................29
WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP..................................... 9-057..................30
ВАЛМЕТ ФЛОУ КОНТРОЛ.................................................. 9-049..................30
DIEMME FILTRATION.........................................................10-096..................37
DISTRITECH ЖШС.............................................................10-108..................38
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
INTERTECH PROCESS TECHNOLOGY, INC., США................10-111..................44
KAVGROUP ЖШС..............................................................11-169..................47
IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH.................................10-152..................47
КМЗ КОНВЕЙЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ АҚ........................ 9-047..................50
КОМПОЗИТ, ҒӨҰ..............................................................10-091..................52
COPPER KZ-CA ЖШС........................................................11-191..................53
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
Q MINERALS ЖШС............................................................. 9-005..................54
LABRIS GROUP............................................................... 9-033/1..................54
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Стенд №

Беті

MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МАТЕК..............................................................................10-097..................57
ME ELECMETAL.................................................................10-101..................59
METSO OUTOTEC............................................................... 9-053..................60
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
POLYCORP......................................................................... 9-025..................72
РОКСИА............................................................................ 9-037..................77
СЕВЕР МИНЕРАЛС АҚ.........................................................Z213..................82
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
SIEBTECHNIK GMBH.........................................................10-119..................83
CFT KAZAKHSTAN.............................................................. 9-048..................88
СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ.....................11-161..................89
ТЕХНОИНКОМ, ЖШҚ.....................................СТЕНДСІЗ ҚАТЫСУ..................93
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95
TUFEKCIOGLU KAUCUK MAKINA VE MADENCILIK
SAN. TIC. A.S..................................................................... 9-040..................96
ТЯЖМАШ АҚ..................................................................... 9-036..................97
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ
ХЁФТ ГМБХ......................................................................10-087................103
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND EQUIPMENT CO. LTD..........11-158
106
SCHADE ЛАГЕРТЕХНИК ГМБХ...........................................10-134................107
ESFITECH.........................................................................10-073................110
ЭПИРОК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС........................... Z200/1, 10-107................111
АКОНИТ, ҮЕҰ..................................................................... 9-019..................20
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
ACE & E CO.,LTD................................................................ 9-029..................25
AUMUND FORDERTECHNIK...............................................10-134..................26
WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP..................................... 9-057..................30
ВАЛМЕТ ФЛОУ КОНТРОЛ.................................................. 9-049..................30
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
INCO ENGINEERING, S.R.O................................................10-095..................42
ИНДУРАД ГМБХ................................................................10-125..................42
KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY
LTD. ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ...................................................Z208..................47
IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH.................................10-152..................47
КМЗ КОНВЕЙЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ АҚ........................ 9-047..................50
КОМПОЗИТ, ҒӨҰ..............................................................10-091..................52
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
ПИКАР..............................................................................10-151..................72
SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED.......................11-183..................80
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
ТАКРАФ/ДЕЛКОР..............................................................10-130..................90
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95
ТЯЖМАШ АҚ..................................................................... 9-036..................97
УЗПМ..............................................................................11- 189..................99

РАДИОЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУІШ
ЖАБДЫҚ
ЭКОФИЗПРИБОР НТЦ ООО............................................... 9-023................109
ALPHA-SAFETY, ЖШС........................................................10-103..................22
АСТАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗАВОТЫ.........................11-186..................25
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
WEIR MOTION METRICS..................................................... 9-056..................31
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
ENAEX..............................................................................10-082..................41
ИНДУРАД ГМБХ................................................................10-125..................42
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
OME GROUP ЖШС............................................................10-113..................67
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
PENTOL GMBH.............................................................. 10-147/5..................70
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
TEST INSTRUMENTS ЖШС................................................10-086..................92

ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКА
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85
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Компания

Стенд №

Беті

ТАУ-КЕН КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫС
ТАУ КЕН КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ САЛУ
ФЛСМИДС.......................................................................10-093................100
HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.,LTD.................................................. 10-153/1................104
CHANG SHIN INTERNATIONAL CO., LTD..............................10-080................105
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND
EQUIPMENT CO. LTD.........................................................11-158................106
ЭКОФИЗПРИБОР НТЦ ООО............................................... 9-023................109
АКОНИТ, ҮЕҰ..................................................................... 9-019..................20
AMS INDUSTRIAL GROUP LLP............................................11-193..................22
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
BRADKEN.......................................................................... 9-032..................29
ГЕОБРУГГ.........................................................................10-076..................34
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
IG GLOBAL GROUP............................................................10-147..................42
ENGINEERING DOBERSEK.................................................10-118..................43
KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY
LTD. ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ...................................................Z208..................47
KAZPROM AVTOMATIKA ЖШС............................................10-109..................49
КМЗ КОНВЕЙЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ АҚ........................ 9-047..................50
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МАЙКРОМАЙН ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС................................ 9-014..................56
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
MASCHINENFABRIK KOPPERN GMBH & CO. KG.................10-127..................57
МЕТАЛЛУРГ.................................................................. 10-153/3..................59
METSO OUTOTEC............................................................... 9-053..................60
МСТ ЖШҚ........................................................................10-106..................64
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
НИПИГОРМАШ.................................................................. 9-031..................65
ПРОМГЕОПЛАСТ............................................................ 9-043/2..................73
ПРОГРЕССКАЗИНЖИНИРИНГ ЖШС.................................10-061..................74
СЕВЕР МИНЕРАЛС АҚ.........................................................Z213..................82
СИЛУМИН-ВОСТОК ЖШС................................................. 9-041..................83
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
ТЕХНОИНКОМ, ЖШҚ.....................................СТЕНДСІЗ ҚАТЫСУ..................93
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
ҮЛБІ-ЭЛЕКТРО ПКФ ЖШС................................................. 9-044..................97
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ТАУ-КЕН МЕТАЛУРГИЯ КЕШЕНІНЕ АРНАЛҒАН
ЖАБДЫҚ
ТАУ-КЕН МЕТАЛУРГИЯЛЫҚ КЕШЕНГЕ АРНАЛҒАН
ЖАБДЫҚТАР
QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN.......................................Z206.....................
ФЛСМИДС.......................................................................10-093................100
FI UNION ЖШС..................................................................11-181................101
FRIGORTEC GMBH............................................................11-174................101
FS SERVICE KZ ЖШС........................................................11-164................102
Х+Е ЛОГИСТИК ГМБХ.......................................................10-126................102
ХЁФТ ГМБХ......................................................................10-087................103
HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.,LTD................................................. 10-153/1................104
CHANG SHIN INTERNATIONAL CO., LTD..............................10-080................105
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND
EQUIPMENT CO. LTD........................................................11-158................106
SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.......11-166................107
ЭБРО АРМАТУРЕН............................................................. 9-024................109
ЭКОФИЗПРИБОР НТЦ ООО............................................... 9-023................109
ESFITECH.........................................................................10-073................110
ЭЗТМ................................................................................ 9-027................111
АКОНИТ, ҮЕҰ..................................................................... 9-019..................20
АЛМАЗГЕОБУР....................................................................Z202..................21
AMS INDUSTRIAL GROUP LLP............................................11-193..................22
ALPHA-SAFETY, ЖШС........................................................10-103..................22
ANDRITZ............................................................................ 9-011..................23
ARAMINE..........................................................................10-092..................24
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
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• Өнімнің индексі
Компания

Стенд №

Беті

АСТАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗАВОТЫ.........................11-186..................25
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
БЕЛКАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС, ЖШС...................................10-112..................27
БЛЮМАК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ.................................................11-185..................28
BSG-TECHNOLOGY, ЖШС..................................................10-085..................29
BRADKEN.......................................................................... 9-032..................29
WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP..................................... 9-057..................30
WEIR MOTION METRICS..................................................... 9-056..................31
VENTILATORENFABRIK OELDE GMBH.................................10-078..................31
ВОСТОК КОМПОЗИТ, ЖШС..............................................10-110..................32
ВЕНТПРОМ АМЗ АҚ...................................................... 10-147/1..................32
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
ГЕЙТУЭЙ ВЕНЧЕРС (СИ.ЭЙ.) ЖШС ЛТД............................10-102..................33
ГЕОМАШ АҚ........................................................................Z212..................34
GEOSERVICEKZ................................................................. 9-020..................35
ГОРТЕХМАШ-ЗАУЫТТАРЫ АҚ...........................................11-163..................36
GRP GROUP......................................................................10-123..................36
DIEMME FILTRATION.........................................................10-096..................37
DISTRITECH ЖШС.............................................................10-108..................38
DUCHTING PUMPEN..........................................................10-129..................39
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
ENAEX..............................................................................10-082..................41
INCO ENGINEERING, S.R.O................................................10-095..................42
ИНДУРАД ГМБХ................................................................10-125..................42
ИНТЕРВЗРЫВПРОМ.........................................................11-199..................43
INTERTECH PROCESS TECHNOLOGY, INC. , США...............10-111..................44
IRANIAN BABAK COPPER COMPANY...................................11-162..................44
ИСКАДАЗ-АРНАЙЫ МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ.................. 9-055..................45
KAVGROUP ЖШС..............................................................11-169..................47
KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY LTD.
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ..........................................................Z208..................47
KAZPROM AVTOMATIKA ЖШС............................................10-109..................49
КМЗ КОНВЕЙЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ АҚ........................ 9-047..................50
КВАРЦ СҮ АҚ..................................................................... 9-035..................50
КВАРЦ СҮ АҚ..................................................................... 9-035..................50
COMACCHIO S.P.A............................................................10-100..................52
КОМПОЗИТ, ҒӨҰ..............................................................10-091..................52
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
LABRIS GROUP............................................................... 9-033/1..................54
MAGOTTEAUX EAST MEDITERRANEAN LTD........................10-072..................55
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
MASCHINENFABRIK KOPPERN GMBH & CO. KG.................10-127..................57
МАТЕК..............................................................................10-097..................57
МЕТЭКС КОМПАНИЯ ЖШС...............................................10-091..................59
МЕТАЛЛУРГ.................................................................. 10-153/3..................59
MERIDIAN SYSTEMS..........................................................10-075..................60
METSO OUTOTEC............................................................... 9-053..................60
MKS ANLASSER- UND ELEKTROTECHNIK GMBH................10-128..................63
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
НИПИГОРМАШ.................................................................. 9-031..................65
ОКС................................................................................... 9-051..................66
НОРДФЕЛТ........................................................................ 9-052..................66
OME GROUP ЖШС............................................................10-113..................67
ONS FRANKFURT GMBH....................................................10-081..................68
ОРАЛ РТИ ШЕГЕНДЕУ ЗАУЫТЫ......................................... 9-003..................68
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
ПЕРМГЛАВСНАБ СЗ АҚ................................................. 10-147/4..................70
ПЕТРОПАМП-КЗ...............................................................11-197..................72
POLYCORP......................................................................... 9-025..................72
ПИКАР..............................................................................10-151..................72
ПРОМГЕОПЛАСТ............................................................ 9-043/2..................73
ПРОГРЕССКАЗИНЖИНИРИНГ ЖШС.................................10-061..................74
RBC ЖШС.........................................................................10-104..................76
РОКСИА............................................................................ 9-037..................77
SAES MAKINE SAN. VE TIC. A.S..........................................10-089..................79
SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED.......................11-183..................80
SAFEMENT ЖШС..............................................................10-067..................80
СЕВЕР МИНЕРАЛС АҚ.........................................................Z213..................82
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
СИЛУМИН-ВОСТОК ЖШС................................................. 9-041..................83
СКС ООО........................................................................... 9-034..................84
CMS CEPCOR...................................................................10-062..................84
SCANTECH INTERNATIONAL PTY LTD.................................. 9-016..................85
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Компания

Стенд №

Беті

STEINERT GMBH...............................................................10-121..................86
SUNLONG ЖШС................................................................. 9-002..................86
SWISS TOWER MILLS MINERALS AG.................................... 9-008..................87
CFT KAZAKHSTAN.............................................................. 9-048..................88
SON-MAK MAKINE...............................................................Z207..................88
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ.....................11-161..................89
ТАКРАФ/ДЕЛКОР..............................................................10-130..................90
ТЕГА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД............................................11-184..................91
TEST INSTRUMENTS ЖШС................................................10-086..................92
ТЕХНОИНКОМ, ЖШҚ.....................................СТЕНДСІЗ ҚАТЫСУ..................93
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
ТОПМАЙНИНГ, ЖШС........................................................10-079..................95
TUFEKCIOGLU KAUCUK MAKINA VE MADENCILIK
SAN. TIC. A.S..................................................................... 9-040..................96
ТЯЖМАШ АҚ..................................................................... 9-036..................97
ҮЛБІ-ЭЛЕКТРО ПКФ ЖШС................................................. 9-044..................97
UGURMAK........................................................................11-195..................98
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
(КОНСАЛТИНГ)
HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.....10-153/1
104
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND EQUIPMENT CO. LTD..........11-158
106
ESCO SUPPLY & SERVICE KAZAKHSTAN.............................. 9-056................110
ALS ҚАЗАҚСТАН...............................................................11-192..................21
BECKER MINING EUROPE GMBH.......................................10-124..................26
БЛЮМАК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ.................................................11-185..................28
WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP..................................... 9-057..................30
ГОРТЕХМАШ-ЗАУЫТТАРЫ АҚ...........................................11-163..................36
ENAEX..............................................................................10-082..................41
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
МАЙКРОМАЙН ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС................................ 9-014..................56
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
METSO OUTOTEC............................................................... 9-053..................60
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
ОРИКА-ҚАЗАҚСТАН АҚ...................................................... 9-058..................69
PES GLOBAL ЖШС............................................................10-065..................71
ТАКРАФ/ДЕЛКОР..............................................................10-130..................90
ТАУ-КЕН ҚАЗАҚСТАН ЗТБ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ...................... 9-039..................91
TUFEKCIOGLU KAUCUK MAKINA VE MADENCILIK
SAN. TIC. A.S..................................................................... 9-040..................96
ULSAN METROPOLITAN CITY............................................... 9-029..................98
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ТЕХНИКА ЖӘНЕ ЖАБДЫҚҚА АРНАЛҒАН
ҚҰРАМДАСТАР ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР
МАЙЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ
БЛЮМАК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ.................................................11-185..................28
KULAN OIL ЖШС................................................................ 9-050..................53
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
MERIDIAN SYSTEMS..........................................................10-075..................60
ONS FRANKFURT GMBH....................................................10-081..................68
ТОТЕЛ ИНСТРУМЕНТС ЖШС............................................. 9-018..................95

ТЕХНИКАЛАР ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН
ҚОСАЛҚЫЛАР МЕН ҚҰРАМДАСТАР
QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN.......................................Z206.....................
ФЕРРОНОРДИК ҚАЗАҚСТАН...............................................Z200................100
ФЛСМИДС.......................................................................10-093................100
FI UNION ЖШС..................................................................11-181................101
ХАММЕР КАЗАХСТАН ЖШС..............................................11-156................102
ХЁФТ ГМБХ......................................................................10-087................103
HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.,LTD.................................................. 10-153/1................104
SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND
EQUIPMENT CO. LTD.........................................................11-158................106
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• Өнімнің индексі
Компания

Стенд №

Беті

ЧЕТРА.................................................... 9-001, OUTDOOR - Z201................106
XUZHOU JIUFA CONSTRUCATION MACHINERY CO.,LTD......10-149................108
EIRICH..............................................................................10-132................109
ESFITECH.........................................................................10-073................110
ESCO SUPPLY & SERVICE KAZAKHSTAN.............................. 9-056................110
ЭПИРОК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС........................... Z200/1, 10-107................111
ЭЗТМ................................................................................ 9-027................111
АКОНИТ, ҮЕҰ..................................................................... 9-019..................20
АЛМАЗГЕОБУР....................................................................Z202..................21
ALPHA-SAFETY, ЖШС........................................................10-103..................22
APG REMAN......................................................................11-190..................23
ARAMINE..........................................................................10-092..................24
АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС............................................ 9-043/1..................24
АСТАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗАВОТЫ.........................11-186..................25
БЕЛКАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС, ЖШС...................................10-112..................27
BSG-TECHNOLOGY, ЖШС..................................................10-085..................29
BRADKEN.......................................................................... 9-032..................29
WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP..................................... 9-057..................30
ВАЛМЕТ ФЛОУ КОНТРОЛ.................................................. 9-049..................30
WEIR MOTION METRICS..................................................... 9-056..................31
ВОСТОК КОМПОЗИТ, ЖШС..............................................10-110..................32
GZ AUTOMATIC ЖШС.................................................... 10-147/5..................33
ГЕЙТУЭЙ ВЕНЧЕРС (СИ.ЭЙ.) ЖШС ЛТД............................10-102..................33
ГЕКТОТИТАН ЖШС............................................................ 9-004..................34
GEOSERVICEKZ................................................................. 9-020..................35
GEOSERVICEKZ................................................................. 9-020..................35
DAEYOUNG TRADING CO., LTD............................................ 9-029..................36
ГОРТЕХМАШ-ЗАУЫТТАРЫ АҚ...........................................11-163..................36
GRP GROUP......................................................................10-123..................36
DAE HWA ENGINEERING SERVICE CO.,LTD......................... 9-029..................37
DISTRITECH ЖШС.............................................................10-108..................38
ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ......................... 9-012..................39
ЕВРОГИДРОСЕРВИС, ЖШС.............................................. 9-046..................40
INCO ENGINEERING, S.R.O................................................10-095..................42
ИНТЕРВЗРЫВПРОМ.........................................................11-199..................43
ИСКАДАЗ-АРНАЙЫ МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ.................. 9-055..................45
KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY
LTD. ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ...................................................Z208..................47
KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY
LTD. ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ...................................................Z208..................47
IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH.................................10-152..................47
KOMATSU MINING CORP...................................................10-098..................51
КОМПОЗИТ, ҒӨҰ..............................................................10-091..................52
КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ........................................10-088..................53
MAGOTTEAUX EAST MEDITERRANEAN LTD........................10-072..................55
MININGWORLD RUSSIA.....................................................11-180..................56
MASCHINENFABRIK KOPPERN GMBH & CO. KG.................10-127..................57
МАЙНИНГ ЭЛЕМЕНТ......................................................... 9-052..................58
МЕТЭКС КОМПАНИЯ ЖШС...............................................10-091..................59
МЕТАЛЛУРГ.................................................................. 10-153/3..................59
MERIDIAN SYSTEMS..........................................................10-075..................60
METSO OUTOTEC............................................................... 9-053..................60
MILLHOUSE CAPITAL KZ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ....................Z205..................61
MICRO SOLUTIONS ЖШС..................................................10-070..................61
MINECON KAZAKHSTAN....................................................11-196..................62
MCI GROUP ЖШС.............................................................10-148..................64
ММК ПАО.........................................................................11-178..................65
НИПИГОРМАШ.................................................................. 9-031..................65
NORMET................................................................. Z214, 11-168..................66
ОКС................................................................................... 9-051..................66
НОРДФЕЛТ........................................................................ 9-052..................66
ОМБЫ ТОР ЗАУЫТЫ ЖШҚ................................................. 9-034..................67
OME GROUP ЖШС............................................................10-113..................67
ONS FRANKFURT GMBH....................................................10-081..................68
ПВП СНК ЖШС.................................................................11-176..................70
PENTOL GMBH.............................................................. 10-147/5..................70
PRD RIGS..........................................................................10-064..................73
ПРОМРАДИАТОР-НК........................................................10-083..................74
RBC ЖШС.........................................................................10-104..................76
ROGIL CO.,LTD................................................................... 9-029..................77
РОКСИА............................................................................ 9-037..................77
SAATI................................................................................11-170..................79
SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED.......................11-183..................80
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Компания

Стенд №

Беті

SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED.......................11-183..................80
SAMBOO ATC CO.,LTD........................................................ 9-029..................81
САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КАЗАХСТАН
ЛТД, ЖШС........................................................................10-099..................81
SEVALO ENGINEERING MACHINERY KAZAKHSTAN ЖШС........Z209..................81
СЕВЕР МИНЕРАЛС АҚ.........................................................Z213..................82
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ ЖШС....................................................10-135..................82
СКС ООО........................................................................... 9-034..................84
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85
SGC GROUP KZ.................................................................. 9-018..................87
CFT KAZAKHSTAN.............................................................. 9-048..................88
SON-MAK MAKINE...............................................................Z207..................88
SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN ЖШС...................Z203..................89
СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ.....................11-161..................89
ТА ВОСТОК ЖШС..............................................................10-104..................90
ТАКРАФ/ДЕЛКОР..............................................................10-130..................90
TEST INSTRUMENTS ЖШС................................................10-086..................92
ТЕКМАЙН ЖШС................................................................10-094..................92
ТЛТ-ТУРБО ГМБХ.............................................................10-133..................94
ТИТАН КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІП ТОБЫ ЖШС. 9-028..................94
ТОТЕЛ ИНСТРУМЕНТС ЖШС............................................. 9-018..................95
TRATOS CAVI.....................................................................10-060..................96
ТРАНЕ&ТРАНЕ ТЕКНИКК...................................................10-105..................96
TUFEKCIOGLU KAUCUK MAKINA VE MADENCILIK
SAN. TIC. A.S..................................................................... 9-040..................96
ҮЛБІ-ЭЛЕКТРО ПКФ ЖШС................................................. 9-044..................97
УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ..................... 9-033..................99

ТЕХНИКАЛАР ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН
ҚОСАЛҚЫЛАР МЕН ҚҰРАМДАСТАР
ПРОГРЕССКАЗИНЖИНИРИНГ ЖШС.................................10-061..................74

ЭКСКВАТОРЛАР, ГРЕЙДЕРЛЕР,
БУЛЬДОЗЕРЛЕР, ТРАКТОРЛАР
ЭКСКАВАТОРЛАР, ГРЕЙДЕРЛЕР, БУЛЬДОЗЕРЛЕР,
ТРАКТОРЛАР
СПЕЦ-АВТО ЖШС.................................................... Z204, 9-045..................85
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MiningWorld
Russia
27-я Международная выставка
машин и оборудования
для добычи, обогащения
и транспортировки
полезных ископаемых
Забронируйте стенд
miningworld.ru

25–27 апреля 2023

Москва, Крокус Экспо

SPECIAL FARES FOR
EVENT DELEGATES

Lufthansa Group airlines bring people together – every day, all around the world.
The global route network of Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines and Eurowings offers optimal
connection and combination options - you will benefit from quick and direct flights to the event. You will reach
the booking platform via ww.lufthansa.com/de/en/meetings-and-events-delegates. The special Event Code* can
be found in Lufthansa Group section on ITECA page**.
You can book a round trip or a one-way ticket for any flights within Lufthansa Group network worldwide,
connecting with the flight to Almaty and Nur-Sultan (as arrival and departure point and v.v.).
Enjoy your comfortable flight with Lufthansa Group airlines.
www.lufthansa.com/de/en/meetings-and-events-delegates

* - special low-price fare with up to 10% discount

- travel is possible within one week before and after the event
- earn miles with Miles & More or the frequent flyer programs of our partner airlines
** offer is valid not for all events

WWW.MINING-METALS.KZ

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
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Қатысушылардың
сипаттамалары
11 ПАВИЛЬОН, 11-198 СТЕНД

AK-NIET BURGA

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Қажы Мұқан көшесі, 22/5
Алматы, 050020, Қазақстан
тел.:
+7 701 7879191
e-mail:
info@anb.kz
web:
www.anb.kz
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«АК-НИЕТ БУРГА» бұрғылау компаниясы 2005 жылы құрылған. Біз өнеркәсіптік
қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және пайдалану тиімділігі тұрғысынан
оңтайлы технологиялармен сипатталатын кері үрлеу (RC бұрғылау) және кернді /
алмазды бұрғылау арқылы қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған бұрғылау
қызметтерінің толық кешенін ұсынамыз. Біздің компанияның техникалық жабдықтары:
RC - 10 бұрғылау қондырғысы,
Керн – 4 бұрғылау қондырғысы,
Компрессорлық және қосалқы жабдықтар – 50 бірлік.
Бүгінгі таңда бұрғыланған есептегіштердің жалпы көлемі 2 500 000 погондық метрден
асады.
Компанияның бас кеңсесі Алматыда және филиалы Бішкекте орналасқан.
9 ПАВИЛЬОН, 9-019 СТЕНД

АКОНИТ, ҮЕҰ
Ударников көшесі, 34
Вологда, 160004, Ресей
тел.:
+7 8172 20 90 16
e-mail:
mail@npoakonit.ru
web:
www.npoakonit.ru
«НПО Аконит» АҚ сусымалы жүктерді тасымалдау бойынша техникалық шешімдер
бойынша ресейлік машина жасау секторындағы көшбасшылардың бірі болып
табылады. Компания конвейерлік жүйелерді, сусымалы жүктерді өңдеу жүйелерін
жобалаумен, өндірумен және жеткізумен айналысады, қосалқы бөлшектерді
шығарады. «Аконит» АҚ тау-кен өндіру, өңдеу, металлургия, энергетика, химия
өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және энергетика салаларында 500-ден астам жобаны
аяқтады. Біздің тұтынушыларымыз отандық және әлемдік өнеркәсіп көшбасшылары
болып табылады («Северсталь» ЖАҚ, «Полюс Алдан» АҚ, «Удоканская медь»,
«РУСАЛ», MMK және т.б.).
«Аконит» АҚ импортты алмастыру және өзіндік бірегей техникалық шешімдерді
әзірлеу саласында белсенді жұмыс істейді. Біз сондай-ақ жеткізу географиясын
кеңейтуге тырысамыз, өйткені біздің жабдық сапасы, өнімділігі және сенімділігі
бойынша әлемдік аналогтардан кем түспейтініне сенімдіміз.
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Қатысушылардың
сипаттамалары
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z202 СТЕНД

АЛМАЗГЕОБУР
Сәтпаев көшесі, 29д
Алматы, 005040, Қазақстан
тел.:
+7 777 232 88 39
+7 495 229 82 94
e-mail:
contact@almazgeobur.ru
web:
www.almazgeobur.ru

11 ПАВИЛЬОН, 11-192 СТЕНД

ALS ҚАЗАҚСТАН
125 есептік орам, 125/1 құрылыс
Қарағанды, 100000, Қазақстан
тел.:
+7 7212 98 10 49
+7 705 981 77 00
e-mail:
alsgeo.karaganda@ALSGlobal.com
web:
www.alsglobal.com
ALS 1863 жылы Квинсленд, Австралияда Campbell Brothers ретінде өз жұмысын
бастаған. Аналитикалық зертханалардың ең үлкен жаһандық топтарының бірі ретінде
компанияның бүкіл әлем бойынша стратегиялық орналасқан нысандары бар.
Компания 40 жылдан астам табысты жұмысымен мақтана алады, жаһандық кірісі
1,6 миллиард доллардан асады және сапаға, тұтынушыларға қызмет көрсетуге,
инновацияларға және техникалық жетістіктерге негізделген беделге ие. Компания
жаһандық таңдалған провайдер ретінде тестілеу қызметтері индустриясының
алдыңғы қатарында болуды жалғастыруда. Дүние жүзіндегі мемлекеттік және
трансұлттық компанияларға, тауар өндірушілерге, кеңесшілер мен тау-кен
компанияларына қызмет көрсету.
Компания техникалық көшбасшылық, жаңа технологиялар мен реттеу үрдістеріне
қол жеткізу және техникалық сарапшылардың үлкен құрамы арқылы бүкіл әлем
бойынша қызметтердің кең спектрін ұсынады.
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ALMAZGEOBUR – тау-кен өнеркәсібіне арналған бұрғылау қондырғыларының,
құрал-саймандардың және қосалқы бөлшектердің жетекші өндірушісі. Негізгі өндіріс
Ресейде, Мәскеу және Хабаровск қалаларында орналасқан. Конструкторлық бюро
бұрғылау жабдықтары мен бөлшектерінің кең спектрін әзірлейді және жобалайды. Өз
өнімдерінің 5 континентке жаһандық экспорттық желісі. Компанияның негізгі міндеті сенімді ресейлік технологияны қолдану арқылы тұтынушыларға өнімділікті арттыруға
және шығындарды азайтуға мүмкіндік беру. Жетекші өнеркәсіптік қалалардағы
қызмет көрсету орталықтары әрқашан күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын
жүргізуге көмектеседі.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-103 СТЕНД

ALPHA-SAFETY, ЖШС
Тоқтаров көшесі, 51, 50 кеңсе
Өскемен, 070004, Қазақстан
тел.:
+7 723 249 22 40
e-mail:
sales@alpha-safety.kz
web:
www.alpha-safety.kz
Біз тау-кен өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік техникасы бойынша
сарапшылармыз.
11 ПАВИЛЬОН, 11-153 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

AMBETTER MACHINERY CO.,LTD
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No14, Қытайдың эксперименттік еркін сауда аймағы
Чжэнчжоу (Хэнань), Қытай
тел.:
+86 18695858761
e-mail:
info@ambetter.ru
web:
www.ambetter.ru
AMBETTER MACHINERY CO., LTD 1992 жылы Қытайда HENAN провинциясында
құрылған, асфальт-бетон зауыты (10-400т/сағ), бетон зауыты (25-180куб/сағ),
ұнтақтау желілері, және басқа да жол-құрылыс техникаларын жетекші өндіруші
болып табылады.
11 ПАВИЛЬОН, 11-193 СТЕНД

AMS INDUSTRIAL GROUP LLP
Орталық кеңсе: 14-ші блок, № 399,
Азади даңғылы, Шадиман метро станциясы,
Шадмехр көшесі, ауылшаруашылық Банкінің жанында
Тегеран, 1456614855, Иран
тел.:
+98 93 8294 3434
+98 91 2177 9642
e-mail:
info@amscrusher.com
web:
www.amscrusher.com
AMS Industrial Group (Азия Mase Саз) Mr. Behrouz Fathi 1983 жылы тас ұнтақтау және
іріктеу қондырғыларын, асфальт зауыттарын және бетон зауыттарын өндіру және
орнату үшін құрылған. Компания мамандарды және заманауи технологияларды
пайдалана отырып және аймақтағы елдердің тас ұнтақтау және скрининг, асфальт
зауыттары мен бетон зауыттарының көпшілігін локализациялау қажеттіліктерін
талдай отырып, тез арада тас ұнтақтау бойынша, жол құрылыс материалдарын
өндіруге арналған қондырғылар мен жабдықтар, ірі өндірушілердің біріне айналды.
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сипаттамалары
9 ПАВИЛЬОН, 9-011 СТЕНД

ANDRITZ
Лиговский даңғылы, 266 с, 1 үй
Грац, 196006, Австрия
тел.:
+7 812 315 08 68
e-mail:
anastasia.zaitseva@andritz.com
web:
www.andritz.com
ANDRITZ химия, қоршаған орта, тамақ және тау-кен өнеркәсібінде қатты сұйықтықты
бөлуге арналған механикалық және термиялық технологияларды, қызметтерді
және сәйкес автоматтандыру шешімдерін ұсынады. Жеке инновациялық шешімдер
ресурстарды барынша азайтуға және қоршаған ортаны тұрақты қорғауға елеулі үлес
қосатын процестің максималды тиімділігіне қол жеткізуге бағытталған.

APG REMAN
Пограничная көшесі, 61/5
Өскемен, 070000, Қазақстан
тел.:
+7 701 951 98 07
+7 777 951 98 07
e-mail:
sales@apgreman.kz
web:
www.apgreman.kz
«APG Reman» сауда-сервистік компаниясы тау-кен және мұнай-газ салаларында,
құрылыс және жол құрылысы сегментінде жоғары сапалы қосалқы бөлшектер мен
шығын материалдарын жеткізу және машиналар мен жабдықтарға, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы өнеркәсібінде қызмет көрсету бойынша қызметтердің толық кешенін
ұсынуға маманданған.
Біз CATERPILLAR, KOMATSU, VOLVO және т.б. шығаратын жабдықтарға арналған
жоғары сапалы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын әлемдік
өндірушілердің ресми дистрибьюторымыз.
Қазақстан Республикасындағы қоймаларда 25 000 тұрақты жұмыс орны бар.
Азаймайтын қорлардың құны 2,7 миллион еуроны құрайды.
APG Reman сонымен қатар техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін ұсынады:
диагностика мен кеңес беруден бастап жабдықты толық қалпына келтіруге дейін.
Компанияның техникалық мамандарының әрбір қызметкерге әлемдік өндірушілердің
жабдықтарына қызмет көрсетуде 10 жылдан астам тәжірибесі бар және сервистік
база барлық қажетті жоғары сапалы жабдықтармен қамтамасыз етілген.
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ARAMINE

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

158 Rue Henri Bessemer
Aix en Provence, 131000, Франция
тел.:
+33 4 42 39 83 33
e-mail:
info@aramine.com
web:
www.aramine.com
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Aramine тау-кен және жерасты жабдықтары өнеркәсібінің көшбасшысы болып
табылады және қазір әлемдегі ең ірі тау-кен және жерасты компанияларының
таңдаулы серіктесі болып табылады. Отбасылық компания 45 жылдан астам уақыт
бойы жерасты шахталарына арналған жабдықтарды өндірумен және шешімдерді
әзірлеумен айналысады және 88 елде орналасқан.
Француздық ноу-хаумен Aramine инновацияны өз бизнесінің орталығына қояды
және тиімдірек, тұрақты және гуманитарлық тау-кен өндіру үшін бірегей шешімдерді
әзірлейді.
Aramine сонымен қатар дүние жүзі бойынша жөнелтуге дайын түпнұсқа қосалқы
бөлшектердің әлемдегі ең үлкен қорларының бірін сақтайды. Aramine компаниясының
қоймасында 800 000-нан астам бөлшектер бар, бұл 18 миллион АҚШ долларын
құрайды.
Жөндеу бағдарламасының арқасында Aramine кез келген жер асты машинасын тек
түпнұсқа бөлшектер мен құрамдас бөліктерді пайдаланып қайта жасай алады.
9 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 9-043/1

АРНАЙЫ ШЕШІМДЕРІ ЖШС
Железняк Партизан көшесі, 40 Б
Красноярск, 660022, Ресей
тел.:
+7 391 290 44 25
e-mail:
sp@spslt.ru
web:
www.spslt.ru
Біздің компания 2015 жылдан бері күрделілігі мен ауқымы әртүрлі жобаларды
сәтті жүзеге асыруда. Негізгі бағыттар – инжиниринг, металлургиялық, тау-кен
байыту комбинаттары, карьерлер үшін технологиялық жабдықтарды жеткізу, ескі
жабдықтарды бөлшектеу, жеткізілетін жабдықты орнатуды қадағалау және іске қосу.
Негізгі номенклатура мыналарды қамтиды:
1. Ұсақтау және ұнтақтау (шарлы, штангалы диірмендер, ескі, конусты,
соққылы ұсатқыштар),
2. Скрининг және жіктеу (спиральді классификаторлар, гидроциклондар,
инерциялық экрандар),
3. Флотация және бөлу (флотациялық машиналар, магниттік сепараторлар,
контактілі цистерналар),
4. Қоюландыру, сусыздандыру, кептіру, сүзу (қоюландырғыш, сүзгі пресс,
вакуумдық сүзгілер, кептіру барабандары және кептіру кешендері),
5. Термиялық кептіру (айналмалы пештер),
6. Конвейер жабдықтары (Ленталы, бұрандалы және сүйрегіш конвейерлер,
Нориас және Элеваторлар, Вулканизациялық престер).
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9 ПАВИЛЬОН, 9-054 СТЕНД

АС-АЙ ЛТД
Сүйінбай көшесі, 163М
Алматы, 050056, Қазақстан
тел.:
+7 727 278 56 00
e-mail:
sales@asay.kz; info@asay.kz
web:
www.asay.kz

11 ПАВИЛЬОН, 11-186 СТЕНД

АСТАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗАВОТЫ
Орлыкөл, 2/1
Нұрсұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 717 257 06 70
e-mail:
info@aetz.kz
web:
www.aetz.kz
«Астана электротехникалық зауыты» ЖШС – Қазақстан Республикасындағы электр
жабдықтарын шығаратын ірі зауыттардың бірі.
«АЭТЗ» ЖШС – өз жұмысын 2012 жылы бастады. Кәсіпорынның негізгі қызметі –
толық тарату құрылғыларын және орта және төмен вольтты қосалқы станцияларды
шығару. Біз электр энергетикасы нарығында келесі сервистік қолдаумен кілт тапсыру
қызметтерінің толық спектрін ұсынамыз:
• дизайн;
• электротехникалық бұйымдарды өндіру;
• электр монтаждау және іске қосу қызметтері;
• кепілдік және қызмет көрсету.
Өнімдер сенімділігі мен қауіпсіздігінің жоғарылауымен, ықшам өлшемдерімен,
жедел жөндеу мүмкіндігімен, техникалық қызмет көрсетудегі қауіпсіздігімен, ұзақ
мерзімділігімен, орнату мен іске қосудың қарапайымдылығымен ерекшеленеді,
сонымен қатар сапа стандарттарына сәйкес келеді.
Қазіргі уақытта «АЭТЗ» ЖШС-нің елорданың орталығында орналасқан 12 000 м2 жеке
өндірістік нысандары бар.
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«Компания Ас-Ай ЛТД» ЖШС 20 жыл бойы өндірістік зауыттардың ресми дистрибьюторы болып табылады, зауыттық нұсқада Қытайдың жетекші концерндерінен жүк
көтеру, құрылыс, жол-құрылыс, тау-кен, карьер және қойма жабдықтарын, сонымен
қатар түпнұсқа қосалқы бөлшектерді жеткізеді. Табысты жұмыс жылдарында біз
өзімізді сенімді серіктес ретінде таныттық және 20 000 мыңнан астам түрлі техниканы
саттық. Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы біздің учаскелерде 400-ге жуық
техника бар. Біздің филиалдар Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтау, Ақтөбе,
Қарағанды және т.б. қалаларда орналасқан.
2013 жылы құрылған «Компания Ас-Ай Лизинг» ЖШС сізге тиімді шарттармен
қаржыландыруды ұсынады: лизинг және бөліп төлеу. Сондай-ақ, біз сервистік қызмет
көрсету және арнайы техниканы жөндеу қызметтерін көрсетеміз.
«Компания Ас-Ай ЛТД» ЖШС SANY, LONKING, HOWO, SHANTUI, HELI, SHACMAN,
AIRMAN зауыттарының ресми сертификаттарына ие.
Бізді таңдай отырып, сіз сенімді серіктесті таңдайсыз.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

ACE & E CO.,LTD.
38-7, Hoehak 3-Gil Onsan-Eup, Ulju-Kun
ULSAN, 44992, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 52 258 4560
e-mail:
peentec3000@hanmail.net
web:
www.kacene.co.kr
Біз желім өндіруші компания ретінде әртүрлі желімдерді шығарамыз және
сатамыз, сонымен қатар конвейер таспаларына, әсіресе кеніштердегі минералды
тасымалдаушыларға арналған резеңке жөндеуге арналған желімдерді әзірлеп,
сатамыз.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-134 СТЕНД
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AUMUND ФЁРДЕРТЕХНИК ГМБХ
Saalhoffer Strasse 17
Rheinberg, 47495, Германия
тел.:
+49 2843 720
e-mail:
minerals@aumund.de
web:
www.aumund.com
AUMUND Fordertechnik – сусымалы материалдардың барлық түрлеріне бейімделген
үнемді және инновациялық тасымалдау және сақтау технологияларын ұсынатын
жетекші халықаралық мамандандырылған компаниялардың бірі. 150 елде 24 000-нан
астам сілтемелері бар AUMUND таспалы және шынжырлы шөмішті элеваторларды,
науалық конвейерлерді, стационарлық және жылжымалы фидерлерді, тізбекті
конвейерлерді, түсіру жүйелерін және тиеу шешімдерін ең тәжірибелі және
сұранысқа ие жеткізушілердің бірі болып табылады. Өнімдер тау-кен және химия
өнеркәсібінде, цемент және металлургия өнеркәсібінде, тыңайтқыш өндірісінде,
электр станцияларында және баламалы энергия көздерін өндіруде қолданылады.
Кең өнім желісімен қатар, AUMUND дүниежүзілік сатылымнан кейінгі қызмет көрсету
желісін (соның ішінде PREMAS® профилактикалық қызмет көрсету қызметі мен
PREMAS® 4.0 болжамды техникалық қызмет көрсету шешімін) және Германия, АҚШ,
Бразилия, Гонконг және Сауд Арабиясындағы қоймалары бар далалық қызметті
басқарады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-124 СТЕНД

BECKER MINING EUROPE GMBH
Вальтер-Беккер-Штрассе 1
Фридрихсталь, 66299, Германия
тел.:
+49 17 3969 9043
e-mail:
samar.adjdadi@becker-mining.com
web:
www.becker-mining.com
Табиғи ресурстар шектеулі және оларды өндіру қиынға соғады.
Дүние жүзіндегі 1500 қызметкеріміз тұтынушыларымыздың қоршаған ортаға тигізетін
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әсерін азайта отырып, олардың өнімділігі мен өндіріс сенімділігін арттырып, климатқа
сай ресурстарды өндіруге көшуіне қолдау көрсетеді.
Біздің жоғары сапалы, тұрақты сенімді және оңай біріктірілген өнімдеріміз әлемнің
кез келген жерінде тау-кен өнеркәсібінде қанағаттану мен адалдықты қамтамасыз
етеді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-112 СТЕНД

БЕЛКАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС, ЖШС
Достық даңғылы, 105
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 727 264 15 58
e-mail:
www.bkksgroup.com
web:
info@bkksgroup.kz

11 ПАВИЛЬОН, 11-154 СТЕНД

БІРІНШІ МЕТИЗ КОМПАНИЯСЫ, ЖШС
Ворушин көшесі, 4
Павлодар, 140013, Қазақстан
тел.:
+7 7182 602 089, 602 084
e-mail:
toopmk2014@mail.ru
web:
www.1pmk.kz
«Бірінші метиз компания» ЖШС гофрленген тор, шынжырлы тор, кірпіш
тор, дәнекерленген тор, эгоза СББ, тікенек сымдар, ілгек, тойтармалар, темір
жол бекіткіштері және теміржол бұйымдарын өндіру бойынша Қазақстан
Республикасындағы отандық өндіруші болып табылады. ST-KZ сертификаттары
бар. Сондай-ақ «Бірінші аппараттық компания» ЖШС Ресей, Беларусь, Украина
зауыттарынан дәнекерлеу өнімдерін жетекші жеткізушілердің бірі болып табылады.
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«БелКазКомплектСервис» ЖШС Қазақстан Республикасындағы «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
холдингінің (www.belaz.minsk.by) басқарушы компаниясы «БЕЛАЗ» ААҚ-ның барлық
модификациядағы тау-кен және технологиялық көліктерін және қосалқы бөлшектерін
сату және қызмет көрсету бойынша ресми дилері болып табылады.
«БелКазКомплектСервис» ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында «Солигорск
ресурс сақтау мәселелері институты пилоттық өндірісте» ЖАҚ шығаратын машина
жасау өнімдері мен оның қосалқы бөлшектерін сату бойынша ресми дилері болып
табылады.
Компания РУСЭЛПРОМ концернінің электр өнімдерін сату, қызмет көрсету және
техникалық қызмет көрсету бойынша серіктесі болып табылады.
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11 ПАВИЛЬОН, 11-185 СТЕНД

БЛЮМАК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Тимирязев көшесі, 42, корпус 15/107, оф 207
Алматы, 050050, Қазақстан
тел.:
+7 727 245 89 66
e-mail:
blumaqca@blumaq.com
web:
www.blumaq.com
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Blumaq құрылыс және тау-кен жабдықтарына қосалқы бөлшектер мен техникалық
қызмет көрсету өнімдерін жеткізеді.
Қоймада 90 000-нан астам бөлшектері бар Blumaq өз тұтынушыларына қосалқы
бөлшектер саласындағы ең жақсы қызметті ұсынады. Үлкен білімі мен озық
технологиясы бар Blumaq - сапа мен тәжірибеге бағытталған серпінді компания.
Біздің жүйелер мүмкіндігінше нақты уақытта ақпарат беруге арналған. Біздің
тиімділігіміз тапсырыс сұралған, өңделген және тапсырыс берушіге сапаны немесе
жауап беруді бұзбай жеткізілген сәттен бастап көрінеді.
Кеңейту Blumaq-тың негізгі мақсаты болып табылады. Біздің дистрибьюторлық
желіміз өсуде. Кеңейтуге деген ұмтылысымыз Blumaq-қа бүкіл әлем бойынша
құрылыс және тау-кен жабдықтарына арналған қосалқы бөлшектер мен техникалық
қызмет көрсету өнімдерінің жетекші жеткізушісі болуға көмектеседі. Біздің
процестерді жақсарту бойынша тұрақты міндеттеменің бөлігі ретінде Blumaq ISO
9001:2015 сертификатына ие.
10 ПАВИЛЬОН, 10-115 СТЕНД

БМ БЕРГБАУТЕКНИК АҚ
Тимирязев көшесі, 42, корпус 15/107, оф 207
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.:
+7 495 580 78 02
e-mail:
drb@bmbt.su
web:
www.bmbt.su
БМ БЕРГБАУТЕКНИК компаниясы Ресейде 2005 жылдан бері жұмыс істейді
(Тране Текникк). Қазақстан мен Украинада да өкілдік етеміз. Компания DERRICK
CORPORATION (АҚШ), DEWATER (ИТАЛИЯ), TOMRA (GER), WESTECH (АҚШ) жетекші
әлемдік өндірушілерінің жоғары сапалы жабдықтарын жеткізеді.
Әлемнің түкпір-түкпірінен ең жаңа, үнемі жетілдірілген өнімдер мен ноу-хау, толық
ауқымды жобалардан жеке тапсырыстарға дейін нарықтағы ең жақсы технологиялар
енгізілген. Біздің қызметкерлер бәсекеге қабілетті баға бойынша ең жақсы өнімдер
мен шешімдерді таңдауға көмектесе отырып, клиентпен үнемі байланыста болады.
БМ БЕРГБАУТЕКНИК Ресей мен ТМД нарықтарына күн сайын өнім сапасын
жақсартатын, кәсіпорындардың сенімділігін арттыратын және тұтынушыларымыздың
ақшасын үнемдейтін бірқатар серпінді технологияларды енгізді. Жобалар өте әртүрлі,
бірақ олардың барлығына ортақ нәрсе - әрқайсысы әлемдік нарықта қолжетімді ең
соңғы технологияларды пайдаланады. Біздің жобаларымыздың географиясы ТМД
елдерінің барлық аумағын қамтиды.
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ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-071

BRITISH EMBASSY NUR-SULTAN
Космонавтов көшесі, 62, “Renco” БО, 6 қабат
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 771 505 51 83
web:
www. gov.uk/dit

9 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 9-032

BRADKEN
Достық көшесі 188, Kulan Бизнес орталығы, 9 қабат, 904 кеңсе
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 701 717 06 65
e-mail:
AMaletin@bradken.com
web:
www.bradken.com
Өндірістегі 100 жылдық тәжірибеге сүйене отырып, біз өндірістік және инженерлік
мүмкіндіктеріміз біріктірілген инновациялық цифрлық шешімдермен тұтынушыларды
қолдауға жаңа көзқарасты ұстанып, үздіксіз жетілдіруге ұмтыламыз.
GET, жол жүйелері, диірмен және ұсақтағыш төсемдері, тозуды бақылау жүйелерінен
сервистік қолдауға дейін. Ғаламдық тау-кен өндіруші және ресурстық компаниялар
Брэдкенмен серіктес болып, біздің ауқымды инженерлік мүмкіндіктеріміз бен
жергілікті қолдау қызметтерін пайдаланып, күткеннен асып түсетін жоғары сапалы
шешімдермен нақты операциялық қиындықтарға жауап береді.
10 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 10-085

BSG-TECHNOLOGY, ЖШС
Тимирязев көшесі 42, 23 А павильоны, 210 кеңсе
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.:
+7 727 245 88 34
2458836
2458837
e-mail:
info@bsg-t.kz
web:
www.bsg-t.kz
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Халықаралық сауда департаменті (DIT) бүкіл әлем бойынша британдық бизнесті алға
жылжытуымен айналысады. DIT халықаралық сату бөлімі келесі талаптарға жауап
береді:
• Ұлыбритания бизнесіне сауда және инвестициялық кедергілерді жеңуге
көмектесу үшін сауда саясаты, жылжыту және қаржылық сараптама;
• Британдық сауда мен инвестицияны бүкіл әлем бойынша ілгерілету;
• Британдық тауарлар мен қызметтерге жаһандық қызығушылықты қалыптастыру.
Ұлыбритания тау-кен өндіру циклінің барлық кезеңдерінде тау-кен өнеркәсібіне
арналған инновациялық шешімдердің әлемдегі жетекші жеткізушісі болып табылады:
пайдалану шығындарын төмендету, тиімділікті арттыру, қалдықтарды басқару,
шахталарды сақтау, экологиялық тазалық және кеніш қауіпсіздігі.

29

Қатысушылардың
сипаттамалары
«BSG Technology» ЖШС тұтынушыларымызға тәулік бойы қолдау көрсететін
сертификатталған сервис орталығы бар «Flottweg SE» (Германия) компаниясының
Қазақстандағы ресми өкілі болып табылады. Flottweg - орталықтан тепкіш
сепарация және сұйықтықты бөлу жабдықтарын шығаратын әлемдегі жетекші
өндірушілердің бірі.
Жабдықтардың негізгі желісі: екі және үш фазалы сепараторлар, графиндер,
седиканттар, трикантерлер, таспалы престер және шламды сусыздандыру және
қоюландыру үшін модульдік жүйелер.
9 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 9-049

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

ВАЛМЕТ ФЛОУ КОНТРОЛ
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Marssitie 1
Lappeenranta, 53600, Финляндия
тел.:
+35 81 0417 5000
e-mail:
helena.byckling@valmet.com
web:
www.valmet.com
Тау-кен өнеркәсібі, металлургия және болат өнеркәсібінің талап етілетін ағындарын
басқарудың сенімді технологиясы.
Valmet-тің тау-кен және металлургияға арналған шешімдер мен қызметтерді таңдауы
қазір бұрынғыдан да толық.
Біздің ұсыныстарымыз ұсақтау, сүзу, циклондарды бөлу, флотация, қоюландыру, сүзу
және қалдық қоймалары сияқты суспензияны басқарудың талап етілетін процестері
үшін иеленудің ең төменгі жалпы құнын қамтамасыз етеді.
Біздің Neles™, Jamesbury™ және Flowrox™ маркалы клапандарымыз бен
сорғыларымыз абразивті суспензиялардан бастап көптеген мұнай өңдеу
процестерінде қолданылатын коррозиялық химиялық заттарға дейін қиын орталарды
өңдеуге арналған.
9 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 9-057

WEIR MINERALS KAZAKHSTAN LLP
Достық даңғылы, 192/2, Green Tower бизнес орталығы, 4 қабат
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 727 344 95 56
e-mail:
Aleksandra.Zinkovskaia@mail.weir
web:
www.global.weir
Weir Minerals – әлемнің 60-тан астам елінде сенімді тау-кен технологиялары мен
қызметтерін ұсынатын әлемдік көшбасшы. Дүние жүзіндегі Weir Minerals зерттеу
орталықтары мен өндіріс орындары ең қиын жұмыс жағдайлары үшін жоғары
технологиялық шешімдерді әзірлейді және шығарады.
Weir Minerals металлургия, полимерлер және гидравлика саласындағы мамандары
ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететін қасиеттері бар жетілдірілген тозу
материалдарын үздіксіз дамытып, енгізуде. Weir Minerals-тың заманауи зертханалары
компанияның барлық технологиялық әзірлемелерінде материалды терең талдауды
жүргізеді.
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Weir Minerals компаниясы өзінің бірегей ноу-хауын ұсақтау және ұнтақтау, суспензияны
тасымалдау, жіктеу және бөлу, шахталарды сусыздандыру жабдықтарының кең
ауқымында тұтынушыларымыздың ең маңызды процестеріне қолданады.
9 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 9-056

WEIR MOTION METRICS
101-2389 Health Sciences Mall Vancouver, B.C. Canada
Vancouver, V6T 1Z3, Канада
тел.:
+1 604 822 5842
e-mail:
sales@motionmetrics.com
web:
www.motionmetrics.com

10 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 10-078

VENTILATORENFABRIK OELDE GMBH
Robert-Schuman-Ring 21
Oelde, 59302, Германия
тел.:
+49 2522 750
e-mail:
info@venti-oelde.de
web:
www.venti-oelde.com
Біз – Venti!
Ауа - біздің қоршаған орта. Зерттеулер мен әзірлемелер, дизайн және консалтинг,
өндіріс және қызмет көрсету - барлығы инновациялық аэродинамикалық
технологиялармен байланысты. Venti Oelde қондырғылары мен компоненттері
ауаны, буларды, газдарды, шаңды және жеңіл заттарды алу, беру немесе бөлу үшін
қолданылады.
Солтүстік Рейн-Вестфалиядағы (Германия) Оэлде қаласында жобалау, әзірлеу және
өндіру 1930 жылдан бері жүргізіліп келеді. Өндірістік желдеткіштерден басқа, жеткізу
бағдарламасына шаңсыздандыру және технологиялық газды тазарту қондырғылары,
пайдаланылған ауаны тазарту қондырғылары, жеткізу және сору вентиляциясы,
жылыту және ауаны баптау жүйелері, қалдықтарды алдын ала өңдеу және өңдеу
жүйелері, сондай-ақ үстіңгі өңдеу қондырғылары кіреді.
Техникалық қызмет көрсету, іске қосу, тексеру, жөндеу, жаңғырту, рационализация
және зауыттарды кеңейту сияқты қызметтер ұсынысты толықтырады.
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Weir Motion Metrics корпорациясы - тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігі мен энергия
тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект және 3D компьютерлік көру саласындағы
тәжірибесін пайдаланатын канадалық ақпараттық технология компаниясы.
Біздің шешімдерімізге экскаваторлар мен тиегіштердің тозуы мен жетіспейтін
тістерін бақылау, самосвалдарға арналған үлкен тастарды анықтау, экскаватор
шелектеріндегі, самосвалдардың корпустарындағы, конвейер таспаларындағы және
қолдық құрылғылардағы бөлшектердің мөлшерін талдау кіреді.
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ВЕНТПРОМ АМЗ АҚ
Свердлов облысы, Садовая көшесі, 12-үй
Артемовский, 623780, Ресей
тел.:
+7 343 635 82 71
e-mail:
ventprom@ventprom.com
web:
www.ventprom.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

«80 жыл бойы біз шахталарға, метрополитендерге, көлік туннельдеріне және басқа
да салаларға арналған желдеткіш жабдықтарды жобалаумен, өндірумен және
жаңғыртумен айналысамыз. Біз жабдықты автоматты басқару жүйесімен толықтай
кілт тапсыру негізінде жеткіземіз, орнатуды және іске қосуды орындаймыз.
Біз сізден ұзақ жылдарға бойы сенімді серіктес табуға қуаныштымыз!»
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Қазақстан Республикасындағы өкілдігі
АМЗ Вентпром, ЖШС
ул. Молокова 112
Қарағанды, Қазақстан
тел.:
+7 721 297 20 88
10 ПАВИЛЬОН, СТЕНД 10-110

ВОСТОК КОМПОЗИТ, ЖШС
Ползунов көшесі 114/2
Өскемен, 070019, Қазақстан
тел.:
+7 777 275 17 22
+7 723 229 57 22
e-mail:
info@kompozit.kz
vkompozit@gmail.com
web:
www.kompozit.kz
«Восток Композит» ЖШС, тозуға төзімді материалдар мен жабдықтарды өндіруге
маманданған қазақстандық өндіруші компания болып табылады:
• Жабдықтың төсемі: резеңке-керамикалық, резеңке, резеңке-магниттік, металлкерамикалық, полиуретан;
• Құбырлар мен арматуралар: резеңке-керамикалық, металл-керамикалық,
полимерлі-композитті корпустағы керамикалық;
• Құбыр жүйелері мен төсемінің тозуын бақылау жүйелері;
• резеңке, резеңке-металл, резеңке-магнитті диірмендерді қаптау;
• Шыны талшықтан жасалған бұйымдар: цистерналар, құбырлар, вентильдер,
желдету, аспирация, саптамалар, электролиз ванналары;
• Жөндеу қоспалары, CeraLine желімі.
Өзіміздің заманауи технологиялық жабдықтарымызға, жақсы техникалық базаға
және жоғары білікті кадрларға ие бола отырып, біз өнімнің сапасы мен мерзіміне
сенімді түрде кепілдік бере аламыз.
Біздің негізгі тұтынушыларымыз тау-кен өндіру және өңдеу, металлургия, цемент
және көмір өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары болып табылады.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-102 СТЕНД

ГЕЙТУЭЙ ВЕНЧЕРС (СИ.ЭЙ.) ЖШС ЛТД
Қабанбай батыр көшесі, 7а
Алматы, 050010, Қазақстан
тел.:
+7 727 356 10 00
e-mail:
Admin.Gateway@gvcal.com

ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-147/5

GZ AUTOMATIC, ЖШС
Дінмұхамед Қонаев көшесі, 29/1, 2003
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 702 917 89 98
e-mail:
info@gza.kz
Біздің команданың өндірісті автоматтандыру және цифрландыру бойынша ірі
жобаларды жүзеге асыру тәжірибесі бар. Біз өз қызметіміздің салаларында жоғары
сапалы жергілікті тәжірибені құруға және Клиенттерімізге жоғары сапалы қызмет
көрсетуге бағытталғанбыз.
Көрсетілетін қызметтер:
• Өнеркәсіптік жабдықтарды жеткізу;
• Өнеркәсіптік автоматтандыру және негізгі технологиялық шешімдерді әзірлеу
(соның ішінде эмиссия көздерін бақылаудың автоматтандырылған жүйелері)
саласындағы жоба алдындағы зерттеулер;
• АСУТП шешімдерін енгізу қызметтері, шығарындылар көздерін бақылаудың
автоматтандырылған жүйелері және салалар үшін цифрландыру;
• Төмен вольтты жүйелер мен қауіпсіздік жүйелерін, өрт сөндіру және бейнебақылау
қондырғыларын орнату және реттеу;
• Желілік коммутациялық жабдықты жеткізу және орнату.
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«Gateway Ventures» ЖШС Қазақстан нарығында су және жылумен жабдықтау, мұнайгаз және тау-кен өнеркәсібі сияқты салаларда пайдаланатын өнімдерді өндіру,
қызметтерді көрсету және жеткізу саласында белсенді жұмыс істейді.
«Gateway Ventures» ЖШС жұмыстардың толық циклін жүзеге асырады: монтаждау
және реттеу, шығарылатын жабдыққа кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет
көрсету.
Сіздерді біздің компанияның жаппай шығаратын жабдықтарымен танысуға
шақырамыз:
• Сорғы станциялары
• КСС (канализациялық сорғы станциялары)
• Басқару шкафтары
• Жылыту нүктелерін блоктау
• Суды бұру (сусыздандыру)
«Gateway Ventures» ЖШС Xylem концернінің ресми дистрибьюторы және сервистік
серіктесі болып табылады. Компанияның өнімдері Lowara, Flygt, Godwin, Wedeco,
Leopold, Sanitaire, Goulds Water Technology атаулы брендтерімен шығарылады. Xylem
сорғы жабдықтары бүкіл әлемде өнеркәсіптік және тұрғын үй қолданбаларында
кеңінен қолданылады және сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі үшін беделге ие болды.
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ГЕКТОТИТАН, ЖШС
Пушкин көшесі, 46а
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 775 159 13 84
e-mail:
info@titanagro.kz
web:
www.hectotitan.com
Еуразия елдеріндегі арнайы жабдықтарға арналған ауаны алдын ала өңдеудің
бірегей AIRHECTO жүйесін отандық өндіруші.
Біз әлемдік брендтердің Қазақстандағы ресми өкілдеріміз: Bridgestone, Firestone,
Donaldson, Fuchs, Azmol, Total, Mol, Lukoil.
10 ПАВИЛЬОН, 10-076 СТЕНД
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ГЕОБРУГГ
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Аахштрассе, 11
Романсхорн, CH-8590, Швейцария
тел.:
+49 152 24 31 39 18
e-mail:
alexander.barinov@geobrugg.com
web:
www.geobrugg.com
Швейцариялық Geobrugg компаниясы жоғары берік болат сым негізіндегі инженерлік
қорғаныс құрылымдары саласында әлемдік көшбасшы болып табылады.
Қауіпсіздік - біздің элементіміз. Осы жетекші қағидатпен біз 1951 жылдан бері қауіпті
процестерді қорғау шешімдерін әзірлеп, шығарамыз. Жоғары созылатын болат сым
жүйелері мен сервистік шешімдер табиғи қауіптерден қорғауды қамтамасыз етеді
және сонымен қатар әртүрлі салаларда қауіпсіздік үшін қолданылады.
Geobrugg тау-кен өнеркәсібіндегі инфрақұрылым мен персоналды қорғауға арналған
бірқатар шешімдерге ие.
Біз карьерлер үшін тас құлау, көшкін, көшкін, сондай-ақ қабырғаның жалпы
тұрақсыздығы сияқты қауіпті процестерден қорғау жүйелерін ұсынамыз. Жер асты
қолданбалары үшін MINAX® торы кәдімгі болат торларға қарағанда айтарлықтай
жоғары қауіпсіздік маржасымен тау жыныстарының жарылуы жағдайында қауіпсіздікті
қамтамасыз етеді.
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z212 СТЕНД

ГЕОМАШ, АҚ
Красная көшесі, 54
Щигры, Курск облысы, 306530, Ресей
тел.:
+7 495 902 55 20
e-mail:
marketing@geomash.ru
web:
www.geomash.ru
«ГЕОМАШ» компаниясы мен В.В. Воровский атындағы бұрғылау жабдықтарын
ұсынады:
• Қатты пайдалы қазбаларға геологиялық барлау;
• Аллювиалды кен орындарында барлау жұмыстары;

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

Қатысушылардың
сипаттамалары
• Жерасты кеніштерінен бағытталған барлау ұңғымаларын бұрғылау;
• Бұрғылау құралы.
Компания стендінде геологиялық барлау үшін шығарылатын бұрғылау жабдықтары:
УГБ ССК/RC, УГБ-900, САБ-150 бұрғылау қондырғылары, КВБМ вибрациялық
бұрғылауға арналған модуль, жерасты жұмыстарына арналған ГЕО сериялары
туралы ақпарат ала аласыз.
10 ПАВИЛЬОН, 10-074 СТЕНД

ГЕОТЕК
Центральная көшесі, 1М құрылыс
Пенза, 440004, Ресей
тел.:
+7 841 299 91 89
e-mail:
sales@npp-geotek.ru
web:
www.npp-geotek.com

9 ПАВИЛЬОН, 9-020 СТЕНД

GEOSERVICEKZ
Атырау шағын ауданы, Рысқұлов көшесі, 159
Алматы, 050040, Қазақстан
тел.:
+7 701 309 59 37
e-mail:
geoservicekz@inbox.ru
web:
www.geoservicekz.kz
Бұрғылау жабдықтарын жеткізу, бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету, кернді
және алмазды бұрғылауды жеткізу, тау-кен жабдықтарын жеткізу.
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«ГЕОТЕК» ЖШС – ДИСПЕРСТІ, ТҰЗҒАН, ІРІ КЛИСТІК ЖӘНЕ ТАСТЫ ТОПЫРАҚТАРДЫ
(ТАУЛАРДЫ) ЗЕРТТЕУ ҮШІН ЗЕРТХАНИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖЕТЕКШІ ӨНДІРУШІСІ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
АСИС сынақ кешендері автоматтандырылған режимде статикалық, динамикалық
және циклдік күш әсерінен топырақтар мен тау жыныстарының сипаттамаларын
анықтауды қамтамасыз етеді.
АСИС кешендері тестілеуге мүмкіндік береді:
• Стандарттардың барлық түрлері бойынша: ГОСТ, ASTM, BS, DIN;
• Әртүрлі әдістер: бір осьті сығымдау, бір жазықтықты ығысу және жай ығысу,
осьтік симметриялы үш осьтік сығу;
• Анықтау: берік, деформациясы, петрофизикалық сипаттамалары.
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11 ПАВИЛЬОН, 11-163 СТЕНД

ГОРТЕХМАШ-ЗАУЫТТАРЫ АҚ
Водопьянов көшесі, 7а
Красноярск, 660125, Ресей
тел.:
+7 391 255 47 74
e-mail:
info@gtm.ru
web:
www.gtm.ru
1995 жылдан бері «ПО «Гортехмаш-заводы» қосалқы бөлшектерді шығарумен
және жеткізумен айналысады, сонымен қатар ауыр тау-кен күректерін, бұрғылау
қондырғыларын және ұсақтау және ұнтақтау жабдықтарын орнату, жөндеу және
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтердің толық кешенін ұсынады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-123 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

GRP GROUP
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Melbacher Hohe, 10
Erndtebrueck, 57339, Германия
тел.:
+49 27 5350 8521
e-mail:
info@grp-mining.com
web:
www.grp-mining.com
GRP Group – 30 жылдан берi 15-тен астам елде табысты жұмыс істейтін тау-кен
өнеркәсібіндегі халықаралық өндірістік және сауда компаниясы. Компания қызметінің
негізгі бағыттары: инженерлік және техникалық қызмет көрсету, жабдықтар мен
қосалқы бөлшектердің кең спектрін жеткізу; жерасты кеніш жолдарын салу және
жөндеу, тау-кен, металлургия және мұнай-газ өнеркәсібіндегі зертханалық талдау.
9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

DAEYOUNG TRADING CO., LTD
DAEHAK-RO 164 WELLTZ TOWER 103/503
ULSAN, 44611, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 10 3598 1720
e-mail:
mynameq@hanmail.net
Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету, экспорттау және импорттау.
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Қатысушылардың
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9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

DAE HWA ENGINEERING SERVICE CO.,LTD
14, DOTJIL-RO 384BEON-GIL, NAM-GU
ULSAN, 44712, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 10 3588 8888
e-mail:
contact@daehwaeng.com
web:
www.daehwaeng.com
Dae Hwa Engineering Service Co., LTD машиналар мен жабдықтарға арналған қосалқы
бөлшектер мен керек-жарақтарды жобалық сатуға маманданған.
9 ПАВИЛЬОН, 9-026 СТЕНД

DESWIK

Deswik – тау-кен өнеркәсібінің барлық секторлары үшін тиімді шешімдерді ұсынатын
жаһандық консалтингтік және технологиялық компания: кен, металл емес және көмір
кен орындарында жерасты барлау. Біздің тау-кен инженерлері мен әзірлеушілер
тобы тұтынушыларымызға нақты құнды жеткізетін бағдарламалық құралдарды,
кеңес беру және оқыту қызметтерін ұсынады.
ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-096

DIEMME FILTRATION
ВИА ЛАНФРАНКО ГЕССИ 16
Луго, 48022, Италия
тел.:
+39 0545 20611
e-mail:
info@diemmefiltration.com
web:
www.diemmefiltration.com/ru
Қатты және сұйық фильтрация саласында Diemme Filtration өз жүйелерін теңшеу
мүмкіндігінің арқасында нарықтың үлкен бөлігін жеңіп алды, олар толығымен
жобаланған және Тұтынушының нақты қажеттіліктеріне сәйкес жасалған.
Үстіңгі немесе бүйірлік сәуленің дизайнына қосымша, Diemme® Filtration сүзгі
престері өлшемдері мен автоматтандыру дәрежесі бойынша әртүрлі.
Сүзгі престің өлшемі орнатылған тақталардың өлшемі мен санына байланысты.
Diemme® Filtration сүзгі престерінде орнатылған сүзгі тақталары бар: әртүрлі
номиналды өлшемдерде (500x500 мм-ден 5000x5000 мм-ге дейін); орындаудың
әртүрлі материалдарында (полипропилен, көміртекті, ПВДФ және т.б.); және әртүрлі
технологиялық конфигурацияларда (мембраналық пластиналар мен камералық
пластиналар).
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ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Level 6, Craven House, 40-44 Uxbridge Road Ealing
Лондон, W5 2BS, Ұлыбритания
тел.:
+44 1494 216 321
e-mail:
info.london@deswik.com
web:
www.deswik.com
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ПАВИЛЬОН 11, СТЕНД 11-194

DYNASET

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Мұстафин көшесі, 7/2
Караганда, 10000, Қазақстан
тел.:
+7 721 291 05 91
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Dynaset – гидравликалық қуат жабдықтарын, қуат генераторларын, жуу жабдықтарын
және компрессорларды шығаратын жетекші әлемдік өндіруші. Компанияның
технологиялары мобильді жабдықтың өнімділігін жақсартады - шағын көліктерден
ауыр машиналарға дейін. Біздің бизнесіміздің негізінде тұтынушыларға жаңа
технологиялық шешімдерді пайдалану мүмкіндігін беру ниеті жатыр.
Dynaset ұсынады:
• Гидравликалық жетекті компрессорлар (поршеньді, бұрандалы, қалақшалы);
• Гидравликалық генераторлар (3,5 кВт-тан);
• Гидравликалық дәнекерлеу генераторлары (180-ден 400 А дейін);
• Жууға, шаңды басуға, тот пен бояуды кесуге және кетіруге арналған
гидравликалық жоғары қысымды сорғылар;
• Гидравликалық суасты сорғылары (шламды, шөгінділерді, кірді, суды, массаны,
ерітінділерді айдау үшін);
• Бұрғылау ерітінділеріне арналған гидравликалық сорғылар;
• Гидравликалық жетекті магниттер және магниттік генераторлар.
ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-108

DISTRITECH, ЖШС
Әл-Фараби даңғылы, «Нұрлы Тау», 5Б блок, 17/1 үй, н.б. 13
Алматы, 050059, Қазақстан
тел.:
+7 727 228 06 45
e-mail:
info@distritech.kz
web:
www.distritech.kz
«DistriTech» ЖШС – геология, металлургия, мұнай-газ, экология және қоршаған
орта, биотехнология, фармацевтика, тамақ өнеркәсібі, химия және ғылыми-зерттеу,
машина жасау, электроника және т.б. үшін зертханалық, биоаналитикалық және
өнеркәсіптік жабдықтардың мамандандырылған жеткізушісі болып табылады.
Біздің компания сонымен қатар Орталық Азиядағы мұнай және газ өндіру және
өңдеу, уран, тау-кен металлургия, фармацевтика, тамақ және жеңіл өнеркәсіп,
биоаналитикалық зертханалар мен медициналық мекемелер, ғылыми-зерттеу
институттары мен зертханалар үшін зертханалық жиһаздарды жеткізуші болып
табылады.
«DistriTech» ЖШС Орталық Азиядағы зертханалық және аналитикалық жабдықтарды
шығаратын әлемдік жетекші өндірушілердің серіктесі болып табылады.
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ПАВИЛЬОН 9, СТЕНД 9-029

DONGWON EN-TEC CO.,LTD.
56-13, Hoehak 3-gil, Onsan-eup, Ulju-gun
ULSAN, 44992, Оңтүстiк Корея
тел.:
+82 52 2498230
e-mail:
dwe@dwentec.co.kr
web:
www.dwentec.co.kr

ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-129

DUCHTING PUMPEN
Wilhelm-Duchting-Strasse 22
Witten, 58453, Германия
тел.:
+49 2302 969 0
e-mail:
cis@duechting.com
web:
www.duechting.com
Жеке шешімдер де ерекшелік емес – бұл біздің стандартымыз.
ДЮХТИНГ ПУМПЕН – түтін газын күкіртсіздендіру, кері осмоспен теңіз суын тұщыту,
тау-кен өнеркәсібі және химия өнеркәсібі сияқты қолданбаларға арналған орталықтан
тепкіш сорғылар саласында 80 жылдан астам тәжірибесі бар үшінші буын жекеменшік
неміс компаниясы.
ДЮХТИНГ сұйықтықты өңдеу маңызды рөл атқаратын іс жүзінде әрбір қолданбаға
арналған шешімдерді ұсынады. ДЮХТИНГ жеткізу бағдарламасы негізінен бір және
көп сатылы ортадан тепкіш сорғыларды өндіруді қамтиды.
«Теңшелетін шешімдер ерекшелік емес – бұл біздің стандартымыз» ұранымыз біздің
барлық өнімдеріміздің жоғары өнімділігі мен жетілдірілуін анықтайды. Сорғылардың
жобалық шешімдері қазіргі заманғы нарық талаптарына өте қолайлы.
9 ПАВИЛЬОН, 9-012 СТЕНД

ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО ФИНЛЯНДИЯ
Весангантие, 1
Ювяскюла, 40101, Финляндия
тел.:
+35 82 9340 1000
e-mail:
finland@dbsantasalo.com
web:
www.dbsantasalo.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Dong Won EN-Tec Co., Ltd. радиациядан қорғауда әлемдік көшбасшы болуды мақсат
етеді.
Компания наноөлшемді бор мен вольфрам ұнтағын пайдаланып радиациядан
қорғайтын материалдарды әзірледі және жаңа материалдар негізінде біз қорғасын
негізіндегі қорғаныс материалдары мен импортталған қорғайтын материалдарды
ауыстыру үшін жаңа өнімдерді әзірлеп, өндіріп, жеткіземіз. Біз радиациядан
қорғау саласын әртараптандыруға және әртүрлі өнімдерді шығаруға қажетті негізгі
технологияларды зерттеу мен әзірлеуге негізделген көшбасшылыққа ұмтыламыз.

David Brown Santasalo компаниясы – тау-кен өндіру өнеркәсібінің жоғары талаптарына
жауап беретін редукторлар мен тісті берілістердің (Финляндияның Ювяскюла
қаласында шығарады) жетекші өндірушілерінің бірі.
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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Әр түрлі редукторларды жобалау мен өндіруде 300 жылға жуық тәжірибесі бар David
Brown Santasalo көптеген салаларға арналған механикалық жетектер туралы бірегей
білімге ие.
Әр түрлі редукторларды жобалау мен өндіруде 300 жылға жуық тәжірибесі бар
Дэвид Браун Сантасало көптеген салаларға арналған механикалық жетектер туралы
бірегей білімге ие.
Дэвид Браун Сантасало алты континентте 7 өндіріс орны мен 25 қызмет көрсету
орталығына ие.
Біздің команданың жақындығы және жақсы жабдықталғандығы сіздің бизнесіңізді әр
кезеңде қолдайды: дизайннан өндіруге, орнатуға және қызмет көрсетуге дейін.
Қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз: www.dbsantasalo.com
ПАВИЛЬОН 10, 10-069 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

ДЭТРА

40

Саин көшесі, 30
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 776 795 65 73
e-mail:
ishmatov@detra.pro
web:
www.detra.pro
«ДЭТРА» – күшті пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің барлық кезеңдерінде
қызметтердің толық кешенін ұсынатын кешенді сервистік компания – ашық және
жерасты тау-кен өндіру:
1. Бұрғылау және жару жұмыстары
2. Тау массасын қазу және тасымалдау
3. RC әдісі бойынша ілеспе барлау
4. ПГВ-де күрделі тау-кен өндіру, тау-кен дайындау және тазалау жұмыстары
5. Оқпандардың құрылысы және көтерілетін ұңғымаларды бұрғылау
6. ПГВ-ден барлау бұрғылау
9 ПАВИЛЬОН, 9-046 СТЕНД

ЕВРОГИДРОСЕРВИС, ЖШС
Бажов көшесі, 331 г
Өскемен, 070000, Қазақстан
тел.:
+7 707 337 37 37
e-mail:
info@ehs.kz
web:
www.eurohydroservice.com
«Еврогидросервис» компаниясы Қазақстан Республикасы мен көршілес елдердің
аумағында жоғары қысымды шлангтарды (ЖҚШ) жеткізу және қызмет көрсету
саласындағы ірі кәсіпорындардың бірі болып табылады. Компания осы саладағы
жетекші әлемдік брендтердің тауарлары мен материалдарын жеткізеді және өзінің
қоймаларында Diesse Rubber Hoses (Италия) және The Yokohama Rubber Co., Ltd
(Жапония) жоғары сапалы және жоғары қысымды шлангтардың үлкен қоры бар,
және де «Еврогидросервис» компаниясы 5 жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан
эксклюзивті дилері болып табылады. CAST SpA (Италия) өндірушісінің фитингтері
мен муфталары және сіздің жабдықтың біркелкі жұмыс істеуі үшін қажетті т.б. Біз «ESM
PARTS» жоғары қысымды су жолдарын бақылау үшін эксклюзивті базаны әзірледік.
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Бұл жүйе бөлшектемей-ақ жоғары қысымды шлангтарды сайтта бақылауға, сондайақ қолайлы ауыстыру күндері туралы хабарламаларды алуға мүмкіндік береді. «ESM
PARTS» жоғары қысымды шлангтарды ауыстыруды жылдам және оңай процесін
келтіреді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-082 СТЕНД

ENAEX
Нұрмақов көшесі, 75, 3
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 707 791 11 12
web:
www.enaex.com

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z210 СТЕНД

ЗЗБО
Әл-Фараби көшесі, 44, 32-каб
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 776 900 90 15
e-mail:
9009015@zzbo.ru
Материалдарды скип немесе лента, стационарлық немесе жылжымалы қондырғылар
арқылы жеткізе отырып, сыйымдылығы 15-тен 216 сағатына метр бетонға дейін
жазғы және қысқы өнімділікке арналған бетон зауыттарын жобалау және өндіру.
Асфальтбетон зауыттарының өндірісі. Бетон зауыттары үшін құрамдас бөліктерді
өндіру: қос білікті бетон араластырғыштар, тартпалар, мөлшерлеу кешендері, цемент
силостары, бұрандалы конвейерлер, цемент блоктары, су және химиялық қоспалар
шайғыштары, бетон зауыттары үшін оқшаулағыш модульдер, жылу орталықтары
және т.б.
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ENAEX-те біз 100 жылдан астам уақыт бойы тау-кен өнеркәсібінің шекарасын бір
өзгеріссіз мақсатпен ілгерілетіп келеміз: тау-кен ісін ізгілендіру. Enaex-те біз барлық
негізгі тау-кен аймақтарында жоғары сапалы жарылыс шешімдерінің таңдаулы
серіктесі болуға ұмтыла отырып, НЕҒҰРЛЫМ БАЙЛАНЫСТАРДЫ жақтаймыз. Біздің
миссиямыз – бүкіл әлем бойынша тұтынушыларымызға таңғажайып құндылық беретін
бірлескен тапсырыстық жарылыс шешімдерін әзірлеу және енгізу. Қазақстанда біз өз
тұтынушыларымызға DaveyBickford 20 жылдан астам уақыт бойы әзірлеген Premium
Electronic детонаторды іске қосу жүйесі: DaveyTronic® жүйесі арқылы пайда береміз.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-147 СТЕНД

IG ГЛОБАЛ

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Мәңгілік Ел даңғылы 55\22, С.4.3 блогы, 140 каб.
Нұр-Сұлтан, Z05T3F5, Қазақстан
тел.:
+7 701 233 95 51
e-mail:
tzhebak@igglobalgroup.com
web:
www.igglobalgroup.com
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2010 жылы негізі қаланған IG Global Group жеке халықаралық холдинг компаниясы
болып табылады, ол екі бағытта жұмыс істейді: тау-кен өндіру өнеркәсібі үшін тігінен
интеграцияланған техникалық қызметтерді ұсыну және әлемдік деңгейдегі пайдалы
қазбалар кен орындарын игеру арқылы барлау. Компания пайдалы қазбаларды
барлаумен, өндірумен айналысады, сондай-ақ Солтүстік Америкада, Солтүстік және
Орталық Азияда жобаларды орындау және клиенттермен жұмыс істеу бойынша
сервис көрсетеді. IGG-де 1,3 миллион Унция (39 тонна) алтыннан тұратын жеңіл
эпитермальды алтын кен орны, әлемдік деңгейдегі малмыжское мыс-алтын-порфир
кен орны, мыс эквивалентінде 7,2 миллион тоннадан астам металл бар, сонымен
қатар ультра жоғары Trixie Gold Mine кен орнының қайта ашылуы, Юта штаты,
АҚШ, одан да көп 2 жыл. IG командасы жақында Қазақстанда бұрғылау бойынша
қызмет көрсететін кеңсесін ашып, мыс-алтын кен орындарын барлаудың алғашқы
сатыларындағы стратегиялық мүмкіндіктерді анықтады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-125 СТЕНД

ИНДУРАД ГМБХ
Бельведераллее 5
Ахен, 52070, Германия
тел.:
+49 241 538070-0
e-mail:
automation@indurad.com
web:
www.indurad.com
indurad тау-кен жабдықтары, технологиялары және қызмет көрсету секторындағы
жетекші компания болып табылады. Жетілдірілген радиолокациялық сенсорлар,
бағдарламалық қамтамасыз ету, жүйелер мен қызметтердің бірегей шешімдерімен
біз негізгі тау-кен өндіру және жаппай өңдеу процестеріндегі кедергілерді жою
арқылы тұтынушыларымыз үшін қосымша бәсекелестік артықшылықтар жасаймыз.
Біз ұсынатын цифрландыру адамдарға осы салалардың қатал орталарында қауіпсіз
және тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-095 СТЕНД

INCO ENGINEERING, S.R.O.
Соколовская көшесі 131/86
Прага, 18600, Чехия
тел.:
+420 725586107
e-mail:
info@incoengineering.cz
web:
www.incoengineering.cz
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Терең кеніштердегі тік тасымалдауға арналған жүк көтергіш машиналар мен
жабдықтардың жаңа буынын өндіруші және жеткізуші болып табылады.
Прогрессивті тәсіл, қауіпсіздіктің ең жоғары деңгейі, сенімділік және үнемділік –
біздің табысымыздың негізгі факторлары. INCO engineering s.r.o. 1994 жылы Чехияда
құрылған жеке компания. Қоғамның тарихы мен дәстүрі 19 ғасырдың аяғынан
басталады. INCO өнімдері чех дәлдігімен және сапасымен ерекшеленеді. INCO терең көтеруге арналған тік көліктік жабдықтың әлемдік таңдаулы жеткізушілерінің
бірі. Біз сақадай сай жеткізуге де, жеке жеткізуге де маманданамыз. Біз өз
тұтынушыларымызды заманауи, қауіпсіз және сенімді жабдықпен қамтамасыз етуге
көп күш саламыз.
• Үйкеліс шығыры бар көтергіш машиналар
• Барабан көтеру машиналары
• Жылжымалы көтергіш машиналар, біліктерді шөгуге арналған аксессуарлар.
• Шах өзегінің сигналдық жүйелері, скиптер, көтергіштер, қауғалар, скип тиеу
станциялары.

ENGINEERING DOBERSEK
493, Vorster Str.
Monchengladbach, 41169, Германия
тел.:
+49 21 6190 1080
e-mail:
info@ed-mg.de
web:
www.dobersek.com
Engineering Dobersek тау-кен, металлургия және энергетика салаларындағы
өнеркәсіптік кәсіпорындарды «сақадай сай» тапсыру негізінде жобалау мен салуды
жүзеге асырады.
Біздің қызметтеріміздің ауқымы – жобаға байланысты – ғылыми-зерттеу және
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, жобалауды, жабдықты жеткізуді, құрылысмонтаждау жұмыстарын және сатудан кейінгі қызмет көрсетуді қамтиды.
Қосымша ақпарат алу үшін www.dobersek.com сайтына кіріңіз.
11 ПАВИЛЬОН, 11-199 СТЕНД

ИНТЕРВЗРЫВПРОМ
Құрылысшылар көшесі, 16
Горишние Плавни, 39802, Украина
тел.:
+38 06 7560 3406
e-mail:
onopriyenko.yevgen@gmail.com
web:
www.ivp.ua
Кәсіпорын 2001 жылы отандық тау-кен өнеркәсібін қауіпсіздік, экология, тиімділік
және үнемділік бойынша халықаралық стандарттарға сай келетін жарылғыш
заттармен қамтамасыз ету мақсатында құрылған. 2004 жылы Полтава ГОК-ында
(Комсомольск) «Анемикс» эмульсиялық жарылғыш компоненттерді (ЭВВ) өндіру
учаскесі пайдалануға берілді. Бұл жарылғыш зат олардың беріктігіне, судың құрамына
және сынғыштығына қарамастан тау жыныстарын тиімді түрде ұсақтауға қабілетті.
ВВ-ге үнемі өсіп келе жатқан сұраныстың арқасында 2006 жылдың шілдесінде
«Арселор Миттал Кривой Рог» ААҚ карьерлері үшін ЭВВ компоненттерін шығаратын
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зауыттың құрылысы аяқталды. Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттары: * жаппай
жарылыстарды жобалау; * жарылғыш заттарды өндіру; * бұрғылау және жару
жұмыстары; * ВМ сақтау бойынша қойма қызметтерін көрсету.
10 ПАВИЛЬОН, 10-111 СТЕНД

INTERTECH PROCESS TECHNOLOGY, INC., США
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 705 563 4118
e-mail:
info.ipk@intertechprocess.com
web:
www.intertechprocess.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Intertech Process Technology; Sepro Mineral Systems (Канада), Kappes Kassiday
and Associates (АҚШ), Pumps and Abrasion Technologies (Оңтүстік Африка) осы
компаниялардың Орталық Азия мен Қазақстандағы ресми өкілдері болып табылады.
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КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z211 СТЕНД
10 ПАВИЛЬОН, 10-114 СТЕНД

IPC MACHINES
Сүйінбай даңғылы, Арал көшесінің қиылысы 187/2, 3 қабат
Алматы, 050050, Қазақстан
тел.:
+7 727 228 22 22
e-mail:
info@ipc-machines.com
web:
www.ipc-machines.com
«IPC Machines» компаниясы CISEG (www.ipc-machines.com) австриялық компаниялар
тобына кіреді және неміс өндірушісі LIEBHERR компаниясының ТМД бірқатар
елдеріндегі жер қазу және тау-кен жабдықтарының ресми дилері болып табылады.
Біз Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және т.б. ірі таукен, мұнай және құрылыс компанияларымен табысты ынтымақтасамыз. Бүгінгі таңда
біз осы өңірлерде өз қатысуымызды арттырып жатырмыз: өкілдіктер, сервистік
орталықтар мен қосалқы бөлшектер қоймаларын ашып жатырмыз.
IPC Machines, CISEG компаниялар тобы сияқты, тек бірінші дәрежелі және жоғары
сапалы өндірушілермен жұмыс істеу принципін ұстанады. Біз өз тұтынушыларымызға
әлемдік жетекші өндірушілердің мамандандырылған жабдықтарының кең ауқымын
ұсынуды мақтан тұтамыз.
11 ПАВИЛЬОН, 11-162 СТЕНД

IRANIAN BABAK COPPER COMPANY
Shahrak gharb
Tehran, Иран
тел.:
+982191070800
e-mail:
dabirkhaneh@ibcco.midhco.com
web:
www.ibcco.Midhco.com
Жұмыс саласы:
• Mыс катодтары мен мыс құбырларын өндіру;
• Тау-кен өнеркәсібіне инвестициялар.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-055 СТЕНД

ИСКАДАЗ-АРНАЙЫ МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ
Индустриальная көшесі, 18
Новгород облысы,
Панковка кенті, 173526, Россия
тел.:
+7 816 264 53 86
e-mail:
info@iskadaz.ru
web:
www.iskadaz.ru

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР
11 ПАВИЛЬОН, 11-160 СТЕНД

ICA EURASIA FZ, LLC
Office No. 2609, Shatha Tower, Al-Falak Street,
Dubai Media City, P.O. Box 502147,
Дубай, ОАЭ
тел.:
+971 0 4 554 5319
e-mail:
info@ica-eurasia.com
ICA Events Таяу Шығыс, Орталық Азия және Кавказ аумағында халықаралық сауда
көрмелері мен конференцияларының жетекші ұйымдастырушыларының бірі болып
табылады. Біз халықаралық компанияларды экономиканың барлық салаларын
қамтитын өңірдің 50-ден астам жетекші көрмелері мен конференцияларына қатысуға
тартамыз. Біз өзіміздің іс-шараларымызды ең үздік жергілікті серіктестермен
ынтымақтаса отырып, ең беделді көрме алаңдарында ұйымдастырамыз және
жаңа нарықтарға шығуға және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниет білдірген барлық
халықаралық компанияларға өңірлік тәжірибе ұсына аламыз.
ICA Events өз компанияларымен, сондай-ақ тәуелсіз агенттермен, қауымдастықтармен және топтардың ұлттық ұйымдастырушыларымен тікелей жұмыс істейді.
Біз көрмелерді ұйымдастыру, көрме стендтерін сату, стендтер салу және техникалық
қызметтер, демеушілік және жарнамалық қызметтердің барлық түрлерін ұсынамыз.
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«Компенз» ғылыми-өндірістік концернінің құрамына кіретін «Искадаз» арнайы
машина жасау зауыты 2015 жылы Новгород облысында құрылған. Негізгі қызметі:
өнеркәсіп, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, тау-кен және ауыл шаруашылығы
үшін машиналар мен арнайы жабдықтарды жобалау және өндіру. Атап айтқанда, таукен байыту кәсіпорындары үшін зауыт суды және құрамында суы бар сұйықтықтарды
айдау және айдау үшін жылжымалы автономды сорғы-шланг жүйелерін шығарады
және жобалайды. Технологиялық мәселелерді шешудің ұтымды тәсілі мен Искадаз
өнімдерінің сапасы бүкіл Ресейде, ТМД және Еуропа елдерінде тұтынушылармен
сыналған. Тәжірибелі мамандар тапсырыс берушінің жеке тілектерін, инженерліктехникалық сипаттамаларын және күрделі жүйені қауіпсіз пайдалануды ескере
отырып, жабдықты жобалайды. Искадаз кәсіби командасын бір мақсат біріктіреді
- алдыңғы қатарлы технологиялар мен автоматтандыру арқылы тапсырыс беруші
қойған міндеттерді шешу.
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ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР
11 ПАВИЛЬОН, 11-160 СТЕНД

ITECA, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Тимирязев көшесі, 42,
“World Trade Center Almaty” БО, С блогы, 8 қабат
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.:
+7 727 258 34 34
e-mail:
contact@iteca.kz
web:
www.iteca.kz
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Қазақстандық Iteca көрме компаниясы Қазақстан нарығында 25 жылдан астам
уақыт жұмыс істейді және жыл сайын 30-ға жуық халықаралық деңгейдегі көрмелер
мен конференциялар өткізеді. Компания ұйымдастырған экспо іс-шаралар
Алматы, Атырау, Нұр-Сұлтан, Шымкентте өтіп, бүкіл Орталық Азия өңірінің бизнесаудиториясын жинайды.
Компанияның тақырыптық іс-шаралары экономиканың 22 түрлі секторын қамтиды,
олардың ішінде: мұнай және газ, энергетика, тау-кен ісі және металлургия,
құрылыс, туризм, көлік және логистика, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы,
медицина бар.
Iteca іс-шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің, Энергетика министрлігінің, Денсаулық
сақтау министрлігінің, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің,
Ауыл шаруашылығы министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің және Қазақстан
Республикасының басқа да бейінді министрліктері мен комитеттерінің, облыстық/
қалалық әкімдіктердің (әкімшіліктердің) және салалық қауымдастықтардың ресми
қолдауымен өтеді.
Компания “ҚазМұнайгаз “ҰК” АҚ, “Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық
компания” “KEGOC” АҚ, “Қазақстан Темір Жолы “ҰК” АҚ және басқа да көптеген
ұлттық компаниялармен көпжылдық тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
Дүниежүзілік көрме индустриясы қауымдастығы (UFI) “Iteca” он бір көрмесіне
“UFI Approved Event” белгісін берді: “KIOGE” (“Мұнай және Газ”), “KazBuild” және
“AstanaBuild” (құрылыс), “Mining and Metals Central Asia” және “Astana Mining &
Metallurgy” (Тау-кен жабдығы, кен мен минералдарды өндіру және байыту), “FoodExpo
Qazaqstan” (Тамақ өнеркәсібі), “Agroworld Kazakhstan” (Ауыл шаруашылығы),
“KITF” (Туризм және саяхат),”KIHE”және “AstanaZdorovie” (Денсаулық сақтау),
”Powerexpo Kazakhstan” (Энергетика, Электротехника және энергетикалық
машина жасау).
“UFI Approved Event” белгісі оқиғалардың жоғары ұйымдастырушылық деңгейін,
олардың бизнестің дамуына және саланың қалыптасуына әсерін куәландырады,
сондай-ақ статистиканың дұрыстығын растайды.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-152 СТЕНД

IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH
Patertal, 20
Waidhofen an der Ybbs, 3340, Австрия
тел.:
+43 7442 515-0
e-mail:
office@ife-bulk.com
web:
www.ife-bulk.com

11 ПАВИЛЬОН, 11-169 СТЕНД

KAVGROUP, ЖШС
Б Момышұлы көшесі, 10
Қаскелең, 040900, Қазақстан
тел.:
+7 777 021 76 07
e-mail:
kavgroup@bk.ru
Өнеркәсіптік кәсіпорындарға арналған химиялық заттар, сорғы жабдықтары, суаруға/
дренажға арналған жабдықтарды өндірумен айналысамыз.
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z208 СТЕНД

KAZAKHSTAN JINGHONG ENGINEERING MACHINERY LTD.
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ
Талғар ауданы, Бесағаш ауылы, Райымбек Батыр көшесі 160 үй
ул. Райымбек батыра, 160
Алматы облысы, 041609, Қазақстан
тел.:
+7 727 341 06 68
+7 701 341 06 68
e-mail:
info@sany-kazakhstan.kz
web:
www.sany-kazakhstan.kz
Kazakhstan Jinghong Engineering Machinery Ltd жеке компаниясы әлемге әйгілі
SANY HEAVY MACHINE CO.LTD концернінің Қазақстан Республикасының аумағында
гидравликалық экскаваторларды, фронталды тиегіштерді, экскаватор-тиегіштер
мен роторлы бұрғылау қондырғыларын сататын ресми дилері болып табылады.
Сондай-ақ, біз дайындаушы зауыттың кепілдікті және кепілдіктен кейінгі көшпелі
сервисін жүзеге асырамыз. Әрқашан түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен шығын
материалдарының үлкен қоймасы бар.
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Компания 70 жылдан астам уақыт бойы IFE Aufbereitungstechnik сусымалы
материалдарды өңдеуге арналған машиналарды шығарады. Бүгінгі таңда IFE діріл
конвейерлерін, сүзгі машиналарын, магниттік сепараторларды және құйынды ток
сепараторларын шығаратын әлемдегі жетекші өндірушілердің бірі болып табылады.
Инновациялық конструкцияларымен және ауыр салмақты фидерлер, «банан»
типті экрандары, скальперлер және ATEX электромагниттік үстеме сепараторлары
сияқты арнайы жабдық пен IFE тау-кен өнеркәсібін берік және сенімді жабдықпен
қамтамасыз етеді.
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ЭКСПОНЕНТ ЕМЕС

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕУРОПАЛЫҚ БИЗНЕС
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ҚЕБҚ)

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Желтоқсан көшесі 181,
Интерконтиненталь қонақ үйі, 110 кеңсе
Алматы, 050013, Қазақстан
тел.:
+7 727 258 28 21
+7 727 258 28 20
e-mail:
eurobak@eurobak.kz
web:
www.eurobak.kz
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Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы (ҚЕБҚ) 1999 жылы еуропалық
компаниялар мен Еуропалық Одақ Делегациясының бастамасымен құрылған
коммерциялық емес ұйым болып табылады. ҚЕБҚ өз құрамында 120-дан астам
компанияны біріктіреді: әлемге әйгілі халықаралық, еуропалық және қазақстандық
компаниялар, Еуропадан және әлемнің басқа елдерінен дипломатиялық миссиялар.
Қауымдастық Қазақстан мен Еуропа арасындағы іскерлік және қоғамдық салаларда
диалогты ілгерілетуде және орнатуда үлкен рөл атқарады.
ҚЕБҚ негізгі басымдықтарының бірі Қазақстан Республикасында инвестициялық
климатты жақсарту мақсатында бизнес пен мемлекет арасында сындарлы диалог
жүргізу үшін тиімді алаң құру болып табылады.
9 ПАВИЛЬОН, 9-042 СТЕНД

КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ, ЖШС
Шәкәрім даңғылы, 156
Өскемен, 070018, Қазақстан
тел.:
+7 723 220 82 23
e-mail:
kgcm@kgcm.kz
web:
www.kgcm.kz
«Казгипроцветмет» ЖШС түсті металлургия кәсіпорындарын жобалау бойынша
Қазақстандағы жетекші инжинирингтік компания болып табылады. Ол 1947 жылдан
бері жұмыс істейді, тау-кен өнеркәсібінде, металлургияда және байытуда, химия
өнеркәсібінде, оның ішінде жалпы машина жасау объектілерінде ауқымды өндіріс
жобаларын әзірлеуде үлкен тәжірибесі бар. Барлық жобалау кезеңдерін, кез келген
күрделіліктегі жобаларды орындайды, стандартты емес шешімдерді әзірлейді.
Компанияның жобалары бойынша Қазақстанда, Ресейде және шетелде 50-ден
астам ірі кәсіпорын салынды. Біздің миссиямыз – тұтынушының мақсаттары мен
міндеттерін түсіну, коммерциялық оңтайлы шешімдерді ұсыну және маңызды
нәтижелерге қол жеткізу.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-109 СТЕНД

KAZPROM AVTOMATIKA, ЖШС
Жамбыл көшесі, 28
Қарағанды, 100012, Қазақстан
тел.:
+7 721 250 22 60
+7 721 250 22 65
e-mail:
info@avtomatika.kz
web:
www.avtomatika.kz

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z206 СТЕНД
10 ПАВИЛЬОН, 10-090 СТЕНД

КАРЬЕР-СЕРВИС ҚАЗАҚСТАН, ЖШС
Бөгенбай батыр көшесі, 150, 75 кеңсе
Алматы, 050012, Қазақстан
тел.:
+7 727 331 03 00
e-mail:
kz@qsgrp.com
web:
www.qskz.kz
QS GROUP – қызметі тау-кен өнеркәсібіндегі өндірістік процестерді оңтайландыруға
және дамытуға бағытталған компаниялар тобы.
«Карьер-Сервис Қазақстан» интегратор, техникалық және технологиялық шешімдерді
жеткізуші болып табылады. Үлкен тәжірибе компанияға пайдалы қазбаларды
өңдеуге арналған тау-кен өнеркәсібінде жабдықтарды жеткізу, қиыршық тас өндіру
бойынша мердігерлік қызметтерді көрсету, сатудан кейінгі қызмет көрсету, сондайақ жобалау және кеңес беру сегментінде жетекші орынды иеленуге мүмкіндік береді.
«КС-Инжиниринг» – инженерлік және консалтингтік бағдарламаларды жүзеге
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KAZPROM AVTOMATIKA технологиялық процестерді автоматты және
автоматтандырылған басқару және бақылау жүйелерін құру бойынша жұмыстардың
барлық кешенін орындайды.
Қызмет бағыты:
1. Дизайн.
2. Өндірістік IT-жүйелері.
3. Автоматтандыру компоненттерін жеткізу.
4. Энергетика және автоматтандыру жүйелерін өндіру.
5. Біріктірілген инженерия.
6. Операциялық инженерия.
7. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (сервистік инспекция, ТОиР).
Компания туралы:
18 жыл табысты жұмыс.
Компанияның 300-ден астам қызметкерлері.
230+ білікті инженерлер.
3000+ аяқталған жобалар.
Ресейдегі және Қазақстандағы компаниялардың орталық кеңселері.
Еуропадағы логистикалық орталық (Латвия).
Жетекші университеттермен консорциумда 4 оқу орталығы.
KAZPROM AVTOMATIKA мамандары электрмен жабдықтау және автоматтандыру
жүйелерін құру үрдісін белгіледі, оның ішінде әлемдік жетекші компаниялармен
тұрақты тәжірибе алмасу арқылы өз жұмысын жасайды.
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асыратын жобалау орталығы. «КС-Технолоджи» – ұсақтау және іріктеу саласындағы
инновациялық шешімдерді әзірлеуші. Биылғы жылы «Карьер-Сервис Қазақстан»
Қазақстан Республикасы бойынша Terex Finlay жылжымалы ұнтақтағыштар, електер
және конвейерлік жабдықтардың бүкіл желісінің дистрибьюторы болды.
9 ПАВИЛЬОН, 9-035 СТЕНД

КВАРЦ СҮ АҚ

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Киев даңғылы, 1
Железногорск, 307170, Ресей
тел.:
+7 471 489 11 66
e-mail:
com@tdquartz.com
web:
www.tdquartz.com
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«Кварц» сауда үйі» АҚ Ресейдегі резеңке төсемдердің жетекші жеткізушісі болып
табылады. Компанияның өнімдері нарықта өзін дәлелдеді. Кварц сауда белгісі
бар лайнерлер темір рудасы мен металл емес өнеркәсіптің ірі кәсіпорындарында,
құрылыс индустриясында, сондай-ақ көптеген шет елдердің түсті металлургия
кәсіпорындарында, соның ішінде Украина, Қазақстан, Тәжікстан, Беларусь, Армения,
Моңғолия, Болгария және т.б.
Кварц - серпінді дамып келе жатқан компания. Біздің мақсатымыз – жыл сайын
өнімді өткізу көлемін кемінде 10%-ға арттыру. Жоғары білікті ұжым, икемді қаржы
саясаты, үлгілі іскерлік қарым-қатынастар – ұзақ мерзімді және тұрақты серіктестікті
сақтаудың кепілі.
9 ПАВИЛЬОН, 9-047 СТЕНД

КМЗ КОНВЕЙЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ АҚ
Коли Мяготин к-сі, 41 үй
Қорған, 640003, Ресей
тел.:
+7 352 245 76 72
e-mail:
info@konmash.ru
web:
www.konmash.ru
Кәсіпорын жобалау, конструкторлық шешімдерді әзірлеу, өндірістік процестерді
конвейерлеу, қосалқы бөлшектерді өндіру бойынша сарапшы болып табылады.
Біз конвейер жабдықтары бойынша қызмет көрсетеміз: аудит, орнатуды қадағалау,
іске қосу.
Сенімділік. Ресей Федерациясында, Қазақстанда және басқа елдерде жүздеген
жобаларды жүзеге асырудың табысты тәжірибесі. Жобалық және техникалық әлеует.
«ҚМЗ» АҚ конвейерлік жабдықтары Ресей Федерациясының Индустрия және сауда
министрлігіне қарасты импортты алмастыратын компаниялардың тізіміне енгізілген.
Номенклатура: тау-кен қадалағыштар, дестелер; таспалы конвейерлер мен
қоректендіргіштер; лифттер; бұрандалы конвейерлер; қырғыш конвейерлер;
пластиналы конвейерлер; қабылдау қондырғылары, вагон түсіргіштер.
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ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-147/5

CODEL INTERNATIONAL LTD
Unit 4, Station Road Bakewell
Derbyshire, DE45 1GE, Ұлыбритания
тел.:
+44 (0)1629 814351
e-mail:
Sales@codel.co.uk
web:
www.codel.co.uk

10 ПАВИЛЬОН, 10-098 СТЕНД

KOMATSU MINING CORP
Ленин көшесі, 132 Б
Кемерово, 650000, Ресей
тел.:
+7 384 251 6810
e-mail:
yana.ryabchenko@mining.komatsu
web:
www.mining.komatsu
Komatsu – инновациялық шешімдер арқылы тұтынушылар үшін максималды
құндылық жасауға ұмтылатын тау-кен және орман шаруашылығы, өнеркәсіп және
құрылыс индустриясы үшін таптырмас серіктес. Біздің бүкіл өнім ассортиментін
заманауи технологиямен, аймақтық тарату арналарымен және жаһандық қызмет
көрсету желісімен қолдау арқылы біз тұтынушыларға өндірістік операцияларын
қауіпсіз және дәйекті түрде оңтайландыруға көмектесеміз. Біздің Komatsu, P&H,
Joy, Modular Mining Systems, Hensley Industries, NTC және Gigaphoton брендтерінің
жабдықтары мен қызметтері маңызды пайдалы қазбаларды өндіру және заманауи
инфрақұрылымды құру үшін пайдаланылады.
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CODEL International Ltd, Бейквеллде орналасқан, Пик Дистрикт ұлттық саябағының
қақ ортасында орналасқан британдық компания, ең алдымен, ауа шығарындыларын,
жол туннельдерінің ортасы мен жабдықтарын және теміржол қауіпсіздігін бақылауға
арналған озық құралдарды әзірлеп, шығарады.
Компания бастапқыда 1982 жылы процесті басқаруға арналған газ мониторларын
жобалау және өндіру үшін құрылған. Жылдар бойы қоршаған ортаны қорғау
мәселелерінің артуы және жаңа халықаралық заңнама біздің ҒЗТКЖ бөлімін, өнім
ассортиментін үздіксіз жақсартуға және кеңейтуге итермеледі.
Біздің өнімдеріміз шаң мониторларынан бастап толық автоматтандырылған және
интеграцияланған шығарындыларды бақылау жүйелеріне дейін негізделген. Осы
кең ауқымнан басқа, біз автомобиль және теміржол туннельдеріндегі ластану және
ағындарды бақылау саласындағы жаңашыл болып табыламыз. 500-ден астам
автомобиль және теміржол туннелі қондырғылары бар, біз осы сектордағы нарық
көшбасшы ретінде танылдық.
Барлық CODEL өнімдері Bakewell компаниясында әзірленген. 2014 жылдан бастап
CODEL Forbes Marshall тобына кірді. CODEL және Forbes Marshall өндіріс орындары
ISO9001/2000 стандартына сай аккредиттелген; біздің сапа менеджменті жүйеміз
өндірістің, жеткізудің, қызмет көрсетудің және жөндеудің барлық элементтері үшін
үнемі бағаланады.
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COMACCHIO S.P.A.
RIESE PIO X, 31039, Италия
тел.:
+39 0423 7585
e-mail:
sales@comacchio.com
web:
www.comacchio.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

1986 жылдан бастап итальяндық зауыт Comacchio S.p.A. әртүрлі геотехникалық
жұмыстарын – іргетастарды, топырақты нығайтуға, туннельдерді қазуға, су
бұрғылауға, геотермиялық бұрғылауға және геологиялық барлауға арналған бұрғылау
қондырғыларын жобалап, жасайды. Comacchio желісінде салмағы 2-ден 68 тоннаға
дейінгі машиналарды жекелендіру мүмкіндігі бар 80-нен астам модельдер бар.
Ресейде және ТМД елдерінде Comacchio зауыты Мәскеуде кеңселері мен қосалқы
бөлшектер қоймасы және қызмет көрсету бөлімі бар СуперДрилл Технолоджи ЖШС
ұсынады.
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ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-091

КОМПОЗИТ, ҒӨҰ
Соловьинская көшесі, 49
Курск, 305022, Ресей
тел.:
+7 4712 200 600
e-mail:
info@composit.net
web:
www.composit-industrial.com
Composit – гидромеханизациялау және тау-кен өндіру кешені үшін суспензия
құбырларының ірі өндірушісі.
Composit 26 жылдан астам уақыт бойы тау-кен байыту кешені кәсіпорындары мен
гидромеханикаландырылған жұмыстармен айналысатын кәсіпорындар үшін тозуға
төзімді резеңке-мата құбырлары мен бөлшектерін ғылыми зерттеулерге, әзірлеуге,
өндіруге және енгізуге маманданған.
Composit-тің резеңке қосылыстарын өндіруге, шикізаттың кіріс сапасын бақылауға
және патенттелген ғылыми әзірлемелерге арналған жеке зертханасы мен өндірістік
базасы бар. Бүкіл өндірістің негізі болып табылатын резеңке қоспаның оңтайлы
құрамы бірнеше жыл бойы Еуропа институттарымен бірлесіп әзірленді.
Бүгінгі COMPOSIT ол:
• Ресей мен ТМД елдерінде №1,
• 500 маман,
• 5000 қанағаттандырылған тұтынушылар,
• 25 жыл табысты жұмыс,
• 500 000 м құбырлар,
• 50 000 000 км2 қамту аймағы.
Осының арқасында біздің клиент саланың үздік мамандары әзірлеген жоғары сапалы
өнімді алады.
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ПАВИЛЬОН 11, СТЕНД 11-191

COPPER KZ-CA ЖШС
Әл-Фараби даңғылы, 7к5а, 104
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 727 311 02 82
e-mail:
info@copperkz.com

ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-088

КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ, АҚ
Елшілер тұйық көшесі, 5 үй, 1 ғимарат
Мәскеу, 105005, Ресей
тел.:
+7 495 232 10 02
e-mail:
info@coralina.ru
web:
www.aocoralina.ru
«Коралайна Инжиниринг» АҚ кенді және металл емес шикізатты байытудың озық
технологияларын әзірлеу, енгізу, тау-кен өнеркәсібі, қара және түсті металлургия,
сондай-ақ алтын өндіру және жетекші әлемдік өндірушілердің шыны өнеркәсіптері.
«Коралайна Инжиниринг» АҚ Мәскеу облысында орналасқан Минералды зерттеу
орталығы (ЦИМС) бар.
9 ПАВИЛЬОН, 9-050 СТЕНД

KULAN OIL, ЖШС
Н. Назарбаев даңғылы, 187б
Алматы, 050013, Қазақстан
тел.:
+7 727 311 12 25
e-mail:
reception@kulanoil.kz
web:
www.kulanoil.kz
KULAN OIL 1997 жылдан бері жұмыс істейді және ExxonMobil эксклюзивті
дистрибьюторы болып табылады. Компанияның негізгі қызметі – әлемдік жетекші
өндірушілердің жағармайлары мен автобөлшектерін тарату.
Mobil™ өнеркәсіптік жағармайлары – минералды немесе синтетикалық майларға
негізделген – жетекші жабдық өндірушілерімен тығыз ынтымақтастықта әзірленген.
Бұл тәсіл Mobil әзірлеушілері мен зерттеушілеріне ең жоғары өнімділік пен
жетілдірілген майлау материалдарын өндіру үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз
етеді, бұл өз кезегінде OEM-дің нақты талаптарына жауап береді.
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ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Copper KZ-CA – тау-кен өнеркәсібіндегі әлемдік деңгейдегі мамандандырылған
компания.
Орналасқан жері: Борлы мыс кен орны Қазақстан, Қарағанды облысында орналасқан.
Бұл кеніштің геологиялық барлау алаңы шамамен 2,65 км2 құрайды.
Copper KZ-CA өзінің еншілес кәсіпорны IMC (Irkaz Metal Corporation) бірлесіп Борлы
кенішінде қуаттылығы жылына 5000 тонна шаймалау зауытын салуда. Қазіргі таңда
зауыттың дайындығы 98%-ды құрап отыр.
Борлы кен орнының пайдалы қазбалары шамамен 115 млн тоннаға бағаланады,
мыстың орташа құрамы 0,35%-ды құрайды.
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Біздің компания жасаған өнеркәсіптік майларды пайдалану сізге келесі мүмкіндіктерді
береді:
• Жабдықты қорғау;
• Экстремалды температура, жоғары ылғалдылық және ауыр жүктемелер
жағдайында сенімді жұмысты қамтамасыз ету;
• Майлау материалын ауыстыру арасындағы аралықтарды ұлғайту.
9 ПАВИЛЬОН, 9-005 СТЕНД

Q MINERALS, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Абай даңғылы 108/9
Алматы, 050008, Қазақстан
тел.:
+7 701 664 41 18
e-mail:
osser.seidaliyev@qminerals.kz
web:
www.qminerals.kz
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«Q Minerals» ЖШС – минералды өңдеуге арналған реагенттерді жеткізуге маманданған
серпінді дамып келе жатқан компания. Біздің міндетіміз – Клиенттің пайдасын
барынша арттыру үшін реагенттерді пайдалана отырып, технологиялық шешімді
әзірлеу, сонымен қатар жеткізу үшін стандартты реагенттерді (ксантаттар, натрий
сульфиді, МИБК және т.б.) ұсынамыз.
Арнайы жоғары технологиялық реагенттер түріндегі технологиялық шешімді әзірлеу
үшін Q Minerals пайдалы қазбаларды өңдеу саласында 20 жылдық тәжірибесі бар
мамандарды тартады.
Біздің әзірлемелеріміз:
• ProFlo®108 - күшті жинау қабілетін сақтай отырып, пиритке жоғары селективті
Cu-Au кендері үшін коллектор;
• ProFlo®101, ProFlo®102, ProFlo®110, ProFlo®111 - қышқылды беті бар Au және
қиын жүзетін мыс минералдарының алынуын таңдамалы түрде арттыруға
бағытталған Cu-Au және Au кендеріне арналған коллектор.
• PF®1010, PF®2010, PF®3010 - органикалық көміртекті депрессанттар,
қалқымалы бос жыныстар.
9 ПАВИЛЬОН, 9-033/1 СТЕНД

LABRIS GROUP
Таспинар Мх. Исмаил Гаспыралы ОД., No:68/1
Анкара, 06837, Түркия
тел.:
+90 31 2499 3255
e-mail:
info@labris.com.tr
web:
www.labris.com.tr
Labris Group 1995 жылы Түркияда құрылған. Біздің негізгі жұмысымыз EPC
жобаларында болса да, біз әртүрлі салалардағы клиенттерімізге өзіміз әзірлеген
және шығарған жарықтандыру өнімдері мен брендтерімен шешімдер ұсынамыз.
Labris Group негізінен екі түрлі бренд пен өнім тобын дамытады. Бұл ATA Lighting
және Han Conveyor болып табылады. ATA жарықтандыру жүйелері негізінен тау-кен
фараларымен және жарықтандыру құрылғыларымен жерасты тау-кен жұмыстарында
қолданылады, өнімдер сонымен қатар жер бетінде, кеме жасау зауыттарында,
кемелерде және т.б. жиі қолданылады. LB6m және LB5m негізгі шамдары қадамдық
жарықтандырумен, бақылау чиптерінің ұяларымен, жоғары беріктігі мен қорғаныс
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қақпақтарымен және т.б. бар пайдаланушылардың талаптарына толық жауап
беретін инновациялық дизайнмен ерекшеленеді. Han Conveyor Solutions таспалы
конвейердің керек-жарақтарын әзірлейді; мысалы, вольфрамды полиуретанды
белдік қырғыш, фортепиано қырғышы, резеңке белдік тоғасы, белдік тығыздағыш
юбка, керамикалық шкивтің артта қалуы. Сарапшылар тобы жүйеңізді жақсартуға
көмектесе алады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-072 СТЕНД

MAGOTTEAUX EAST MEDITERRANEAN LTD

Magotteaux - жоғары абразивті тау-кен өнеркәсібі үшін процестерді оңтайландыру
өнімдері мен қызметтерінің жетекші жаһандық жеткізушісі. Компания өз қызметін
100 жылдан астам уақыт бұрын 1918 жылы бастады және ұнтақтаумен (материалды
ұнтақтаумен) байланысты салалар үшін оңтайландырылған шешімдердің (өнімдердің,
қызметтер мен жүйелердің) кең спектрін жеткізеді: шахталар, цемент, көмір электр
станциялары, карьерлер, өңдеу. және т.б., сонымен қатар тереңдету үшін арнайы
шешімдер әзірлейді.
Magotteaux ұнтақтағыш ортада жоғары хромды қорытпаларды, сондай-ақ қосылған
құны жоғары өнімдерді өндіруде композиттік материалдарды пайдаланудың
пионері болды. Тозуға және соққыға төзімділікті біріктіретін бұл бірегей технология
стандартты болат пен шойын құю өнімдерінен ерекшеленетін шешімдерді ұсынуға
мүмкіндік береді.
Magotteaux Sigdo Koppers-тің бөлігі болып табылады, Чили. Компанияда 3200-ге
жуық білікті мамандар жұмыс істейді және 15 мамандандырылған өндіріс орындары
мен 22 сату орындары арқылы 700 000 тоннадан астам ұнтақтау құралдары мен
құймалар нарығын қамтиды.
9 ПАВИЛЬОН, 9-013 СТЕНД

МАД МАСТЕР, ЖШС
Райымбек даңғылы, 211, к. 9
Алматы, 050015, Қазақстан
тел.:
+7 777 364 70 84
e-mail:
adilova@mudmaster.ru
Мад Мастер өзінің тарихын 2013 жылы қатты пайдалы қазбаларды бұрғылау
саласында инновациялық бұрғылау ерітінділері мен жоғары сапалы бұрғылау
құралдарын өндіруші ретінде бастады.
Өзінің құрылған күнінен бастап, Мад Мастер өз тұтынушыларына техникалық қолдау
көрсетуді ережеге айналдырып, «кәсіби қызмет көрсету» біздің ұранымызға айналды.
Өнімдердің жоғары сапа стандарттарының, кәсіби көзқарастың және жұмыстың
жоғары жылдамдығының арқасында Мад Мастер сенімді жеткізуші ретінде беделге
ие болды.
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Agios Athanasios Ave. 74
Limassol, 4102, Кипр
тел.:
+357 2500 1186
e-mail:
cyprus@magotteaux.com
mamoon.yassin@magotteaux.com
web:
www.magotteaux.com
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Біздің клиенттеріміздің арасында Ресей мен Қазақстандағы ірі жеке бұрғылау
компаниялары мен мемлекеттік барлау компанияларының бөлімшелері бар.
Қазіргі уақытта Мад Мастер серпінді дамып келе жатқан компания және негізгі
бұрғылауға арналған құбырларды, алмазды құралдарды және Ресей мен
Қазақстандағы бұрғылау ерітінділері саласындағы соңғы шешімдерді жеткізуде
нарық көшбасшысы болып табылады.
Мад Мастер – сізге арналған технологиялар.
11 ПАВИЛЬОН, 11-180 СТЕНД

MININGWORLD RUSSIA

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Жоғарғы Красносельская көшесі, 3 үй, 2 бет
Мәскеу, 107140, Ресей
тел.:
+7 495 1363954
e-mail:
Elena.Bashinskaya@ite.group
web:
www.miningworld.ru
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MiningWorld Russia – пайдалы қазбаларды өндіруге, өңдеуге және тасымалдауға
арналған машиналар мен жабдықтардың халықаралық көрмесі.
2023 жылы көрме 27-ші рет өтеді және «Крокус Экспо» ХКО-да 25-27 сәуір аралығында
өтеді. MiningWorld Russia қатысушылары ірі ресейлік және шетелдік машиналар мен
жабдықтарды өндірушілер әрі жеткізушілер болып табылады. Дәл MiningWorld Russiaда олардың өнімдерін қысқа мерзімде сатып алуға мүдделі көптеген мамандарға
көрсету мүмкіндігі бар. MiningWorld Russia көрмесіне Ресейдің әртүрлі аймақтарынан
пайдалы қазбаларды өндіруге, өңдеуге және тасымалдауға арналған машиналар
мен жабдықтарды сатып алуға мүдделі тау-кен кәсіпорындарының, тау-кен байыту
комбинаттарының және көтерме сауда компанияларының мамандары келушілер
болып табылады. MiningWorld Russia-ға қатысу сіздің бизнесіңізге: сату көлемін
арттыруға, жаңа нарықтарға шығуға, іскерлік байланыстар тізімін кеңейтуге мүмкіндік
береді.
9 ПАВИЛЬОН, 9-014 СТЕНД

МАЙКРОМАЙН ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ЖШС
Қабдолов көшесі 16, 1 корпус, 501 кеңсе
Алматы, 050062, Қазақстан
тел.:
+7 727 349 39 94
e-mail:
mmkz@micromine.com
web:
www.micromine.com
Тау-кен өндірудің жаңа буын технологиясы.
1986 жылдан бері біз тау-кен өнеркәсібіне арналған сегіз инновациялық өнімді
шығару және үнемі жетілдіріп отыру арқылы технология мен салалық тәжірибені
құнды шешімдерге айналдырдық.
Біз болашаққа бағдарланамыз және сізге керемет операциялық және бизнес өсіміне
қол жеткізуге мүмкіндік беретін келесі ұрпақ технологияларын жасауға дайынбыз.
Дүние жүзінің 22 қаласында кеңселері бар біздің қатысуымыз тау-кен секторының
ажырамас бөлігіне айналды. Біз 90-нан астам елде жұмыс істейміз, 50-ден астам
белсенді шахталар және 3000 түрлі жобалар бар.
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Тәжірибеге негізделген инновациялық технологияларды енгізу арқылы біз сіздің
тәжірибеңізді кеңейтеміз және бизнесіңіздің өсуін жеделдетеміз. Біз бүгін және ертең
тау-кен компаниялары алдында тұрған міндеттерге жауап беру үшін серіктестікті
дамытып жатырмыз.
10 ПАВИЛЬОН, 10-127 СТЕНД

MASCHINENFABRIK KOPPERN GMBH & CO. KG
Кёнигштайнер Штр. 2
Хаттинген, 45529, Германия
тел.:
+49 2324 207 0
e-mail:
sales@koeppern.com
web:
www.koeppern.com

10 ПАВИЛЬОН, 10-097 СТЕНД

МАТЕК
Via Aurelia Ovest 383
Масса, 54100, Италия
тел.:
+39 32 9261 1680
e-mail:
victor@matecitalia.com
web:
www.matecitalia.com
MATEC әртүрлі салалар үшін ағынды суларды тазарту жүйелерін жобалайды және
шығарады. Олардың ең маңыздылары: инертті материалдар (қиыршық тас, құм)
өндіру, пайдалы қазбаларды алу және байыту, керамика мен шыны өндіру, тас өңдеу.
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Koppern машина зауыты 1898 жылы құрылған отбасылық бизнес. Бас кеңсе және
негізгі өндіріс Германияның Хаттинген қаласында орналасқан.
Koppern-нің тарихы көмірді брикеттеу үшін роликті престерді шығарудан басталады.
Бүкіл 20 ғасырда компания цемент және минералды өңдеу өнеркәсібіне арналған
сусымалы заттарды нығыздайтын престер мен жоғары қысымды роликті престерді
(HPGR) дамыту арқылы өзінің қолдану өрістерін кеңейтті.
Қазіргі уақытта Koppern-нің HPGR технологиясы бүкіл әлемде әртүрлі кендер мен
минералдарды ұнтақтауда кеңінен қолданылады, бұл тұтынушыларға өнімділік пен
концентрация тиімділігін айтарлықтай арттыруға және энергия тұтынуды азайтуға
мүмкіндік береді.
Құрылғаннан бері Копперн жоғары сапалы өндіріс пен жеке жанасу арқылы технология
көшбасшысы болды. Koppern өзінің өкілдік желісі арқылы барлық континенттерде
тұтынушыларға қызмет көрсетеді.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-052 СТЕНД

МАЙНИНГ ЭЛЕМЕНТ
Решетникова 14, А литерасы
Санкт-Петербург, 196105, Ресей
тел.:
+7 812 9008570
e-mail:
pro@element.global
web:
www.miningelement.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Element – өз брендімізбен қосалқы және тозған бөлшектерді өндіруші болып
табыламыз.
Біз ұсақтау, сүзгілеу және айдау жабдықтарына қосалқы бөлшектерді, конвейер
бөлшектерін және тозуға төзімді материалдарды, диірмен қаптамасын әзірлейміз
және шығарамыз. Біз жалпы өндірістік бөлшектерді жеткіземіз: мойынтіректер,
стандартты және стандартты емес бекіткіштер, сүзгі элементтері, V-белдік жетектері.
Element бөлшектері тау-кен және құрылыс салаларында кеңінен қолданылатын
брендтермен толық үйлесімді болып табылады.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-034 СТЕНД

МАШИНС55 ЖШҚ
4-ші Транспортная көшесі, 2а, 25 кеңсе
Омбы, 644014, Ресей
тел.:
+7 381 221 40 12
e-mail:
office@machines55.ru
web:
www.machines55.ru
«МАШИНС55» ЖШС – мұнай, газ, энергетика, ядролық, химия, машина жасау,
тау-кен өнеркәсібі және әскери-өнеркәсіптік кешен кәсіпорындары үшін болаттың
әртүрлі маркаларынан бөлшектер мен тораптарды өндіруге маманданған заманауи,
қарқынды дамып келе жатқан компания.
Біздің қызметіміздің негізгі бағыты – жеке тапсырыс бойынша өнім шығару. Өндіріс
орындары мен технологиялық жабдықтар сіздің эскиздеріңіз бен сызбаларыңыз
бойынша кез келген бірегей бұйымдарды шығаруға мүмкіндік береді.
Жеке тапсырыстар бойынша жұмыс істеумен қатар, біз шетелдік ASME (ANSI),
DIN стандарттары бойынша сериялық өндірісті, сондай-ақ отандық стандарттар
бойынша өнім өндіруді ұсынуға дайынбыз.
Біздің өндірісте оннан астам бөлімшелер бар және бұралған, дәнекерленген
(ТС,ПС,ОСС) және штамппен дәнекерленген (ТШС, ПШС) өткелдерді, тротуарларды,
фланецтерді, тығындарды, соғудан жасалған иілулер мен түптерді, құбырлар
және меншікті құймаларды, ұзын бұйымдарды өндірудің озық технологияларын
пайдаланады.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-101 СТЕНД

ME ELECMETAL
3901 University Ave NE
Minneapolis, MN, 55421, Америка Құрама Штаттары
тел.:
+1 763 788 1651
+7 777 247 0787
e-mail:
vseregin@me-elecmetal.com
amakovetski@meglobal.com
web:
www.me-elecmetal.com

10 ПАВИЛЬОН, 10-153/3 СТЕНД

МЕТАЛЛУРГ
Белорецкое т.ж., 11, тұрғын емес ғим.,
әкімшілік-тұрмыстық үй-жайлар
Магнитогорск, 455022, Ресей
тел.:
+7 351 958 07 58
e-mail:
info@metallur.ru
Металлург компаниясының өндірісі металл өңдеудің толық циклын қамтиды, жоғары
технологиялық станок паркі, білікті жұмыс персоналы және жеке конструкторлық
бюросы бар. Конвейерлік жабдықтың конструкциялары мен дайындау
технологияларын жетілдіру бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде.
10 ПАВИЛЬОН, 10-091 СТЕНД

МЕТЭКС КОМПАНИЯ, ЖШС
Радостовец көшесі, 152/6
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.:
+7 727 248 13 33
+7 727 248 13 58
+7 727 248 13 59
+7 727 248 13 60
e-mail:
info@metex.kz
zakaz@metex.kz
web:
www.metex.kz
Кәсіпорын 1994 жылы тау-кен, металлургия, мұнай-газ және химия өнеркәсібі
кәсіпорындары үшін жабдықтарды, шикізат пен материалдарды жеткізуші ретінде
құрылған. Бүгінгі таңда біз өз өндірісіміз бен инжинирингтің (www.metex.kz, www.
sigmetex.kz) жабдықтарын, материалдарын, өнімдерін ұсынатын компаниялар
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ME Elecmetal – металл рудалары мен құрылыс тасын өңдейтін тау-кен өндіруші
компанияларға диірмен төсемдерін, ұнтақтау құралдарын және ұсақтағыш
бөлшектерін өндіру және жеткізу бойынша әлемдік көшбасшы болып табылады.
Сапалы өнімдермен қатар компания Толық интеграцияланған технология – ME FIT
бағдарламасы бойынша ұнтақтау циклдерін бақылау, модельдеу және оңтайландыру
қызметтерін ұсынады. ME Elecmetal 2007 жылдан бері еуразиялық нарықта жұмыс
істейді және жергілікті өкілдер арқылы өз тұтынушыларына қызмет көрсетеді.
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тобымыз. Компанияның бөлімшелері келесі қалаларда орналасқан: Алматы (бас
кеңсе, қойма), Павлодар (жөндеу цехы, қойма, өндіріс), Ақтөбе (кеңсе, салынып
жатқан жөндеу цехы).
Біздің артықшылығымыз:
Жөндеу базасы. Жеке жөндеу базасы Dressta, LiuGong, Kirow. Жөндеудің барлық
түрлері, оның ішінде кез келген күрделі жөндеу, машиналар мен агрегаттардың
барлық үлгілік ассортименті.
Қойма. Алматы, Павлодар, Ақтөбе қалаларында қоймалардың болуы.
10 ПАВИЛЬОН, 10-075 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

MERIDIAN SYSTEMS
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Ақсай 3Б, 30/2 үй
Алматы, 050031, Қазақстан
тел.:
+7 701 957 18 55
e-mail:
Info@meridiansystems.kz
web:
www.meridiansystems.kz
«Meridian Systems» ЖШС ауылшаруашылық техникалары мен қосалқы бөлшектерін
жеткізумен айналысатын өсіп келе жатқан компания. Біздің барлық күш-жігеріміз
клиенттермен ұзақ мерзімді серіктестікті дамытуға бағытталған.
Біздің өнім ассортименті бірқатар әлемге әйгілі брендтердің жабдықтарын,
ауылшаруашылық техникасы нарығының көшбасшыларын, тау-кен, құрылыс, мұнай
және газ өнеркәсібіне арналған қосалқы бөлшектер мен жағар майларды қамтиды.
«Meridian Systems» ЖШС сізге тиімді шарттармен қаржыландыруды ұсынады: лизинг
және бөліп төлеу.
Біздің компания жеткізген жабдыққа пайдаланушы сенімінің кепілі оның
ұзақ қызмет ету мерзіміне, өндірістік ақаулардың минималды тәуекеліне,
пайдаланудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығына негізделген, өйткені біз
озық технологияларды жеткіземіз және оларға техникалық қызмет көрсету үшін ең
жақсы қызметті ұсынамыз, осылайша біз тиімділіктің өсуіне және серіктестеріміздің
бизнесін нығайтуына өз үлесімізді қосамыз.
9 ПАВИЛЬОН, 9-053 СТЕНД

METSO OUTOTEC
Жамбыл көшесі, 100
Алматы, 50012, Қазақстан
тел.:
+7 800 004 44 04
e-mail:
info.kz@mogroup.com
web:
www.mogroup.com
Metso Outotec – пайдалы қазбаларды өңдеу, металлургия және агрегаттар
өнеркәсібіне арналған тұрақтылық технологиялары, кешенді шешімдер мен қызметтер
саласындағы әлемдік көшбасшысы болып есептеледі. Біздің шешімдеріміз бен
салалық тәжірибеміздің көмегімен біз тұтынушыларымыздың зауыттарының энергия
тиімділігі мен өнімділігін жақсартамыз, суды тұтынуды және қоршаған ортаға қауіп
төндіреміз. Біз оң өзгерістердің серіктесіміз. Metso Outotec компаниясы жаһандық
жылынуды ғылыми негізделген көрсеткіштерден 1,5°C шегінде ұстауға міндеттенеді.
Штаб-пәтері Хельсинкиде (Финляндия) орналасқан Metso Outotec компаниясының
50-ден астам елде 15 000-нан астам қызметкері бар және 2021 жылы шамамен
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4,2 миллиард еуроны құрайтын жиынтық сатылымға қол жеткізді. Компанияның
акциялары Nasdaq Хельсинки биржасында листингтен өтеді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-070 СТЕНД

MICRO SOLUTIONS, ЖШС
Бұқар жырау даңғылы, 24 ғим., оф. 305 (БО «ARCADA»)
Қарағанды, 100000, Қазақстан
тел.:
+7 705 205 00 16
e-mail:
info@mcrs.kz
web:
www.mcrs.kz

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z205 СТЕНД

MILLHOUSE СAPITAL KZ ГРУППА КОМПАНИЙ
111 есептік орам, 130 құрылыс
Қарағанды, 100012, Қазақстан
тел.:
+7 778 898 88 70
+7 701 954 28 66
e-mail:
o.akhmeeva@millhouse.kz
millhousecapitalkz@inbox.ru
web:
www.millhouse.kz
Millhouse Capital KZ компаниялар тобы 2009 жылы құрылған, біз Қытайдағы жол
құрылысы, тау-кен өндіру, жүк көтеру, бұрғылау, порт, қойма, карьер, ауылшаруашылық
арнайы жабдықтарды жеткізуге арналған жетекші арнайы техника өндірушілерінің
ресми дилері болып табыламыз.
Біздің қоймаларымызда түпнұсқа қосалқы бөлшектердің ассортиментінің болуы;
• Жетілдірілген және заманауи кепілдік қызметі;
• Кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету;
• Клиентті толық ақпараттық қолдау.
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ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Соңғы бес жыл ішінде «Микро Солюшнз» ЖШС Орталық Азия елдерінде, соның ішінде
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия, Әзірбайжан, Армения, Тәжікстан және
Түркіменстанда зертханалық шешімдердің кәсіби интеграторы болып табылады.
Молекулярлық диагностика, микробиология, гистология, цитология, цитогенетика,
репродуктивті медицина, иммунология, биопсия және химиялық талдау
салаларындағы әлемге әйгілі жоғары технологиялық шешімдер өндірушілерімен
берік серіктестікте Micro Solutions кең ауқымды клиенттерге ғылыми, өндірістік,
сараптамалық немесе медициналық зертханалық тиімді шешімдерді ұсынады.
Біздің командамыз зертханалық зерттеулердің тар мамандануынан бастап
зертханаңызды толық автоматтандыруға дейінгі міндеттерге байланысты шешімдерді
таңдауға қуана көмектесетін шетелде білім алған тәжірибелі сарапшылардан тұрады.
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11 ПАВИЛЬОН, 11-196 СТЕНД

MINECON KAZAKHSTAN
Сүйінбай даңғылы, 211
Алматы, Қазақстан
тел.:
+7 700 727 38 88
e-mail:
info@minecon.kz

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

«MineCon Kazakhstan» ЖШС Қазақстандағы, Қырғызстандағы және Өзбекстандағы
келесі брендтердің ресми дистрибьюторы болып табылады:
• Costex Tractor Parts (CTP) АҚШ, Caterpillar, Komatsu жабдықтарына жоғары
сапалы аналогтық қосалқы бөлшектерді өндіруші;
• Valley Blades (Канада) кескіш құралдар өндірушісі.
• TOPY Industries (Жапония) - тау-кен және құрылыс жабдықтарына арналған
дискілерді (жиек) өндіруші.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-010 СТЕНД

МИТ-ГРУП
Unit 52, Joanique Eco Park 186 2nd Avenue
Johannesburg, Альбертон, Оңтүстік Африка Республикасы
тел.:
+27 861 500 108
e-mail:
info@m-i-t.co.za
web:
www.m-i-t.co.za
МИТ тобы.
Дүние жүзінде қолдануға болатын контейнерлік зертханалық шешімдерге
маманданған.
«Сақадай сай» жобалардағы техникалық тәжірибеміз жобаның біркелкі орындалуын
қамтамасыз ету үшін қызметкерлеріңізді жобалауға, өндіруге, жеткізуге, тапсыруға,
аккредиттеуге және оқытуға мүмкіндік береді. Технологиялық Массачусетс
институтының қатысуы Африка, Австралия, Еуропа және Оңтүстік Американы
қамтиды. МИТ бүкіл әлем бойынша уақытында жеткізілетін жоғары сапалы өнімдер
мен теңдесі жоқ қызмет көрсетуге ұмтылады.
Сондай-ақ біздің ұсынысымызда металлургиялық, зертханалық және сынама алу
жабдықтарының толық спектрі бар.
11 ПАВИЛЬОН, 11-151 СТЕНД

МКА ИНЖИНИРИНГ, ЖШС
Көктем-2 шағынауданы, 22 үй, 2 қабат, 201 офис
Алматы, Қазақстан
тел.:
+7 727 379 33 83
e-mail:
mka@mka.kz
web:
www.mka.kz
«МКА Инжиниринг» 16 жыл бойы жер қойнауын пайдалану саласында химиялық
заттарды, тау-кен жабдықтарын, қосалқы бөлшектерді жеткізумен айналысатын
Қазақстандағы санаулы компаниялардың бірі.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-128 СТЕНД

MKS ANLASSER- UND ELEKTROTECHNIK GMBH
Кенигскамп, 16
Юлих, 52428, Германия
тел.:
+49 24 6193 5827
e-mail:
a.krekker@mks-anlasser.de
web:
www.mks-anlasser.de
Біз өз тұтынушыларымызға сұйық стартерлер мен жетек жүйелері саласындағы
қызметтердің толық спектрін ұсынуды шештік. MKS өндіруден бастап іске қосуға,
профилактикалық қызмет көрсетуге, жөндеуге және жаңартуға, сондай-ақ
тұтынушыларға техникалық кеңес беру мен тұтынушыны оқытуға дейін жоғары
сапалы өнімдері үшін сапалы қызметтердің толық спектрін ұсынуымен бүкіл әлемге
танымал. Сапалы өнім шығару үшін сапалы компоненттер қажет. Осыған сүйене
отырып, біз жеткізушілерімізден тек ең жақсысын қабылдаймыз.
10 ПАВИЛЬОН, 10-147/9 СТЕНД

MMC КАЗ, ЖШС
Төле би көшесі, 69-үй
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 727 311 04 86
web:
www.kz.mitsubishi-motors.ru
«MMS KAZ» ЖШС Қазақстандағы Mitsubishi автокөліктерінің эксклюзивті
дистрибьюторы болып табылады. Брендтің дилерлік желісінің көлемі қазіргі уақытта
8 дилерлік орталықты құрайды, 2022 жылдың соңына қарай олардың саны 12-ге дейін
артады. Тура 15 жыл ішінде Mitsubishi автокөліктері Қазақстан нарығына ресми түрде
жеткізілді.
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ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Біз бірнеше өндірістік зауыттардың ресми және эксклюзивті дилерлеріміз – бұл сізге
ең жақсы шарттарды ұсына отырып, бағалар мен жеткізу мерзімдеріне айтарлықтай
әсер ету мүмкіндігін береді деген сөз;
Біздің жүктер жолда сенімді қорғалған және әрқашан, қатаң келісілген мерзімде, толық
көлемде – керек жеріне жетеді. Күрделі өндіріс процесі, серіктестеріміздің беделі,
сондай-ақ олардың өз тұтынушыларымен қарым-қатынасы біздің жеткізілімдердің
уақытылы болуына және өнімдердің сапасына байланысты екенін жақсы білеміз.
«МКА Инжиниринг» серіктестеріне мықты және сенімді іскер серіктестер ретінде
беделін сақтауға көмектеседі. Бұл біз үшін өте маңызды болып табылады.
Біздің өнімдерді Қазақстанның, Қырғызстанның және Ресейдің ірі тау-кен
кәсіпорындары пайдаланады. Біз саладағы ең беделді компаниялардың сеніміне ие
болғанымызды мақтан тұтамыз:
• Polymetal International PLC
• Nord Gold
• Русская медная компания
• KAZ Minerals
• “АК Алтыналмас” АҚ
• RG Gold ЖШС
• “Қазақмыс корпорациясы” ЖШС және т. б.
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MCI GROUP, ЖШС
Бұқар жырау 49/6, 401 каб.
Қарағанды, 100008, Қазақстан
тел.:
+7 721 29964 92
e-mail:
info@mci-group.kz
web:
www.mci-group.kz

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

MCI Group үздік әлемдік брендтердің өнімдерін жеткізеді және тұтынушыларымыздың
барлық талаптарын қанағаттандыру үшін тау-кен және құрылыс салаларындағы бүкіл
өндірістік циклді қамтамасыз ететіндей жабдық пен шығын материалдарының желісін
таңдайды. MCI Group кешенді жобалаудан, жабдықтың толық желісін жеткізуден және
кешенді іске қосудан бастап, сатылымнан кейінгі толық қолдауды қамтамасыз ететін
қызметтердің толық спектрін ұсынады.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-106 СТЕНД

МСТ, ООО
Кузнецкий даңғылы, 176 б, оф. 4
Кемерово, 650051, Ресей
тел.:
+7 3842 777 457
e-mail:
info@mst.ru.com
Mining Systems & Technologies ғылыми-өндірістік компаниясы 2004 жылдың тамыз
айынан бастап өнім шығарумен айналысады. Қазіргі уақытта 2 өндірістік желі ретке
келтірілген, бұл біздің серіктестеріміздің сапалы материалдарға деген кез келген
қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Дайын және кіріс шикізат өнімдерінің сапасын мұқият бақылау жұмыстары
зертхананың мамандарымен жүргізіледі.
Ең жоғарғы заманауи талаптарға сай, материалдарды дамыту, бетонды жөндеу мен
бекіту саласындағы озық әзірлемелерді жүргізуге штаттағы ғылыми дәрежелері бар
мамандар мүмкіндік береді.
Біздің компанияда өндірілетін материалдар, жөндеу мен техникалық қызмет көрсету
шығындарын азайтуға, олардың ұзақ өмір сүруін қамтамасыз етуге, сонымен
қатар жер асты мен жер үсті құрылысының проблемалық аумақтарында тиімді
технологиялық және техникалық шешімдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
«МСТ» ЖШҚ компаниясы өндірітен өнімдер:
• Құрғақ торкреттеу мен бетондауға арналған ShotRock қоспалары;
• Құрғақ және дымқылды тегістеуге арналған ShotRock қоспалары;
• Анкерді бекітуге арналған ампулалар;
• Минералды тығыздағыш SBP;
• Оқшаулағыш бөгеттер салуға арналған материалдар;
• Арнайы құрамдар;
• Тұндырғыштарды құрғатуға арналған материалдар.
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ММК, ПАО
Киров көшесі, 93
Магнитогорск, 455000, Ресей
тел.:
+7 800 775 00 05
e-mail:
infommk@mmk.ru
web:
www.mmk.ru
MMK PJSC әлемдегі ең ірі болат өндірушілердің бірі болып табылады және ресейлік
қара металлургия кәсіпорындарының арасында жетекші орын алады.
Компанияның Ресейдегі активтері темір рудасын дайындаудан қара металдарды
терең өңдеуге дейінгі толық өндірістік циклі бар ірі металлургиялық кешен болып
табылады.
MMK премиум өнімдердің басым үлесімен болат өнімдерінің кең ассортиментін
шығарады.

НЕМІС ПАВИЛЬОНЫ
Берлин, Германия
тел.:
+ 49 0 30 18 615 0
e-mail:
info@bmwk.bund.de
web:
www.miningmetals-centralasia.german-pavilion.com
Германия неміс компанияларымен байланыс орнату барысында және бизнес үшін
маңызды орын ретінде, Германия туралы жан-жақты ақпарат алуға көмектесетін
кәсіби брокерлік қызметтерді ұсына отырып, көрмеде «Неміс павильонына»
қатысады.
9 ПАВИЛЬОН, 9-031 СТЕНД

НИПИГОРМАШ
Симская көшесі, 1
Екатеринбург, 620024, Ресей
тел.:
+7 343 295 85 07
e-mail:
main@npgm.ru
web:
www.npgm.ru
“НИПИГОРМАШ” 1958 жылдан бері әзірлеуші және өндіруші болып табылады:
• ЭВВ компоненттерін өндіруге арналған модульдік зауыттар.
• ВВ патрондық жарылғыш заттарды өндіруге арналған жылжымалы қондырғылар
мен модульдік желілер.
• Араластыру және зарядтау машиналары.
• Шахталарды негізгі және жергілікті желдетуге арналған шахталық желдеткіштер.
• Туннельдік кешендер.
Сонымен қатар, “НИПИГОРМАШ” тау-кен кәсіпорындарында өнеркәсіптік жарылғыш
заттарды өндіру және тиеу ұңғымалары бойынша қызметтер көрсетеді.
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НОРДФЕЛТ
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Луговая көшесі, 16 үй
Павлодар, S02Y1X7, Қазақстан
тел.:
+7 771 068 69 79
e-mail:
info@nordfelt.fi
web:
www.nordfelt.fi
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Nordfelt тау-кен, металлургия, химия және цемент өнеркәсібіне арналған қосалқы
бөлшектер мен тозу материалдарын, сондай-ақ Ресей мен ТМД елдеріндегі
өнеркәсіптік фильтрациялық шешімдерді жеткізуші болып табылады.
Nordfelt – Element, Markert Gruppe, JVK, Xiamen Citius, Filtrotex және т.б. сияқты
әлемдік жетекші өндірушілердің ресми және негізгі дилері болып табылады.
Біздің ұсыныстарымыз: ұсақтағыштың тозуы және қосалқы бөлшектері, керекжарақтар, диірмен төсемі, тозуға арналған ерітінділер, конвейер компоненттері,
эпоксидті шайыр, сорғы жабдықтарының бөлшектері, өнеркәсіптік фильтрация
шешімдері.
11 ПАВИЛЬОН, 11-168 СТЕНД
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z214 СТЕНД

NORMET
Oy Ahmolantie, 6
Iisalmi, FI-74510, Финляндия
тел.:
+358 (0)17 83 241
web:
www.normet.com
Тау-кен жабдықтарын өндіру.
9 ПАВИЛЬОН, 9-051 СТЕНД

ОКС, ООО
Ара базасы, 35
Кемерово, 650051, Ресей
тел.:
+7 384 278 01 82
e-mail:
sales@oksib.ru
web:
www.oksib.ru
«ОКС» Ресейдегі және көршілес елдердегі шахталарды жеткізуде үлкен тәжірибесі
бар Ресейдегі бекіту материалдары мен металл конструкцияларын ең ірі өндірушілер
мен жеткізушілердің бірі болып табылады.
Кәсіпорын 2001 жылдан бері өнім ассортиментін кеңейту жағынан да, оның сапасын
арттыру жағынан да қарқынды дамып келеді. «ОКС» ЖШС шығаратын өнімдердің
ассортименті бүгінгі күні Ресейде шыны талшықтан үйкеліске дейін қолданылатын
барлық анкерлік болттарды, сондай-ақ полимерлі ампулаларды, жақтау болттарын,
құбыр бұйымдарын, металл конструкцияларды және полимер материалдардан
жасалған бұйымдарды қамтиды, бұл компанияны бәсекелестерден ерекшелендіреді.

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

Қатысушылардың
сипаттамалары
9 ПАВИЛЬОН, 9-034 СТЕНД

ОМБЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ
Комаров даңғылы, 21 үй, корп. 1, кеңселер 228-229
Омбы, 644074, Ресей
тел.:
+7 3812 95 77 75
e-mail:
export@ved55.ru
web:
www.ved55.ru
Омбы аймақтық шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту қорының экспортты қолдау
орталығы.
Омбы облысы компанияларының тауарлардың, қызметтердің және технологиялардың
халықаралық нарықтарына шығуына ықпал етеді, Омбы облысының шағын және орта
бизнес субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметіне ақпараттық-аналитикалық,
консультациялық және ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.

OME GROUP, ЖШС
Мельничная көшесі 4/3, кеңсе 319,320
Қарағанды, 100000, Қазақстан
тел.:
+7 7212 397 067
e-mail:
info@omegroup.kz
web:
www.omegroup.kz
OME Group – Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындары үшін кешенді шешімдердің
ірі жеткізушісі. Біз сыртқы жабдықтау бөлімі ретінде кәсіпорындарды барлық қажетті
заттармен жабдықтаймыз. OME Group сорғы жабдықтарын, электр қозғалтқыштарын,
өшіру және реттеу клапандарын, трансформаторларды, жылжымалы және
стационарлық генератор станцияларын, редукторларды, ұсақтау машиналарын,
экрандарын, шынжырларды, серіппелерді, автоматтандырылған басқару жүйелерін,
бақылау-өлшеу аспаптарын, аналитикалық құралдарды, шығын материалдарын және
т.б. жеткізеді. Бізбен жеткізілетін өнімдердің ассортименті үнемі өсіп келеді және
қазір бірнеше мың позицияларды қамтиды. Екі жүзден астам өндірістік компаниялар
біздің серіктестер болып табылады.
9 ПАВИЛЬОН, 9-034 СТЕНД

ОМБЫ ТОР ЗАУЫТЫ ЖШҚ
Губкин көшесі, 4
Омбы, 644040, Ресей
тел.:
+7 381 221 75 05
e-mail:
o-z-c@yandex.ru
«Омский завод сеток» ЖШС 1993 жылы құрылған және Ресейдің шығыс бөлігіндегі
және Солтүстік Қазақстандағы экрандарға арналған гофрленген тордың ірі өндірушісі
болып табылады.
Негізгі қызмет түрі – ГОСТ 3306-88 бойынша гофрленген торларды өндіру болып
табылады. Стандартты экран өлшемдерінен басқа, бізде стандартты емес өнімдерді,
сондай-ақ қатпарлары бар керілген торларды өндіруде үлкен тәжірибеміз бар.
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Біздің өнім ассортименті барлық ТМД кәсіпорындарының ішінде ең кең. Кейбір тор
өлшемдері тек Омбы тор зауытында шығарылады.
Бүкіл Ресейде, Қазақстанда, Орталық және Шығыс Азия елдерінде жүзден астам
кәсіпорын «Омский завод сеток» ЖШС өнімдерін тұтынушылар болып табылады.
Біздің артықшылығымыз:
• Әрбір клиентке жеке көзқарас;
• Жеке өндіріс – Омбы, Павлодар;
• Омбы, Челябинск, Хабаровск, Павлодардағы қоймалар;
• Біз сіздің өлшемдеріңізге сәйкес қатпарлары бар тор жасаймыз;
• Көлік компанияларымен Ресейдің және көршілес елдердің кез келген нүктесіне
жеткізу.
10 ПАВИЛЬОН, 10-081 СТЕНД
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ONS FRANKFURT GMBH
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Орбита-3 ықшам ауданы, 52
Алматы, 050043, Қазақстан
тел.:
+7 701 764 62 74
e-mail:
kazakhstan@ons-frankfurt.com
ONE FRANKFURT КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ
Мұнай-газ, тау-кен және аэродром салаларындағы халықаралық инжинирингтік
компания, ТМД елдерінде табысты жұмыс істейді. Компания қызметінің негізгі
бағыттары: инженерлік және техникалық қызмет көрсету, жабдықтар мен қосалқы
бөлшектердің кең спектрін жеткізу.
ONS Frankfurt компаниялар тобы Astec Industries, CITIC Heavy Industries, TALPA,
VERMEER, SUMITOMO, Magirus, Cobus және т.б. сияқты көптеген әлемге әйгілі
өндірушілердің жеткізушісі және серіктесі болып табылады. Біздің күнделікті
мақсатымыз – тұтынушыларымыз үшін ең үлкен пайдаға қол жеткізу. Біз бюрократиялық
қағазбастылықсыз жылдам шешім қабылдау арқылы өз мақсаттарымызға жетеміз,
бізге инновациялық технологиялар, жоғары сапа стандарттарына сәйкес, клиенттерге
кәсіби қызмет көрсету арқылы қолдау көрсетіледі.
Біздің негізгі құзыреттеріміздің бірі - тұтынушылардың қажеттіліктеріне негізделген
үздіксіз даму.
9 ПАВИЛЬОН, 9-003 СТЕНД

ОРАЛ РТИ ШЕГЕНДЕУ ЗАУЫТЫ
Монтерская көшесі, 3
Екатеринбург, 620085, Ресей
тел.:
+7 343 221 53 45
e-mail:
mail@uralfrti.ru
web:
www.uralfrti.ru
“Уральский завод футеровочных РТИ” ЖШС тау-кен, цемент және құрылыс
өнеркәсібіндегі барлық өлшемдегі диірмендерге резеңке төсем шығарады.
Біздің компания қызметінің нәтижесі серіктестер, тұтынушылар және жұртшылық
алдында ұзақ мерзімді мінсіз бедел болып табылады. Біз күн сайын барлық күшжігерімізді, тәжірибеміз бен мүмкіндіктерімізді әлемдік деңгейдегі инновациялық
технологияларды қолдану арқылы салада ең жақсы техникалық және экономикалық
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тиімділігі бар жоғары сапалы өнім жасауға бағыттаймыз. Оңтайлы технологиялық
сипаттамаларға сәйкестік, өзіміздің жақсы жолға қойылған өндірісіміз және сапаны
бақылау бізге ең талап етілетін қажеттіліктер үшін әртүрлі резеңке және резеңкеметалл төсемдерін шығаруға мүмкіндік береді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-066 СТЕНД

ORIENTAL CО. LTD
Наурызбай батыр көшесі, 28-30
Алматы, 050004, Қазақстан
тел.:
+7 727 279 12 69
+7 727 279 12 70
e-mail:
oriental1993@mail.ru

СЕМИНАР АЙМАҒЫНЫҢ СЕРІКТЕСІ
9 ПАВИЛЬОН, 9-058 СТЕНД

ОРИКА-ҚАЗАҚСТАН АҚ
Бажов көшесі, 103
Өскемен, 070011, Қазақстан
тел.:
+7 723 222 49 53
e-mail:
office-kz@orica.com
web:
www.orica.com
СЕМИНАР АЙМАҒЫНЫҢ СЕРІКТЕСІ.
Orica тау-кен өнеркәсібі, мұнай және газ нарықтарына өнеркәсіптік жарылғыш заттар
мен инновациялық жару жүйелерінің әлемдегі ең ірі жеткізушісі және алтын шығару
үшін натрий цианидінің жетекші жеткізушісі болып табылады.
1874 жылы Австралияда негізі қаланған Orica компаниясының 100-ден астам елде
өндірістік тәжірибесі бар.
Орика ТМД нарығында 20 жылдай жұмыс істеп келеді және Ресей мен Қазақстанда
жарылғыш бөлшектерді шығаратын 10-нан астам зауыты бар. Orica Қазақстан
Республикасында 2000 жылдан бері.
Өскемен қаласында электрсіз жару құрылғылары құрастырылып, эмульсиялық
жарылғыш заттар шығарылса, Екібастұз қаласында патронсыз эмульсиялық
жарылғыш заттардың құрамдас бөліктерін шығаратын зауыт жұмыс істейді.
Біздің стратегиямыз – тау-кен жұмыстарына, жару жұмыстарына, тау жыныстарының
тұрақтылығын бақылауға арналған шешімдерді әзірлейтін және жеткізе отырып,
тұтынушыларымыз үшін сенімді серіктес болу.

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

«Oriental Co.Ltd» инжинирингтік фирмасы 1993 жылы сәуірде құрылған жеке
қазақстандық компания. Құрамында түсті, қара, бағалы металдар, металл емес
материалдар бар тау-кен металлургия өнеркәсібінің кендері мен қалдықтарын
өңдеу бойынша технологияларды, технологиялық жабдықтарды, толық ауқымды
технологиялық кешендердің жобаларын әзірлеумен айналысады. Ол Қазақстан,
Өзбекстан, Ресей, Украина, Еуропа, Азия және Африка елдерінде өз әзірлемелерін
жүзеге асырады. Оның ғылыми, конструкторлық базасы бар. Әлемнің жетекші
компанияларымен жобаларды әзірлеу бойынша халықаралық ынтымақтастыққа
қатысады. Байыту және гидрометаллургиялық зауыттар жобаларының бас әзірлеушісі
болып табылады.
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Біздің шешімдеріміз тау-кен компанияларының өнімділігін арттыруға және маңызды
тәуекелдерді басқаруға көмектеседі.
11 ПАВИЛЬОН, 11-176 СТЕНД

ПВП СНК, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Достық даңғылы, 180, 41 кеңсе
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 707 560 54 50
e-mail:
info@pvp-snk.kz
web:
www.pvp-snk.kz
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«ПВП «СНК» ЖШС Evident ANI (Olympus) компаниясының ресми уәкілетті
дистрибьюторы болып табылады. Компания Қазақстан Республикасында және
басқа ТМД елдерінде Olympus өнімдерін жеткізуде жетекші орынға ие. «ПВП «СНК»
ЖШС келесі салалардағы Olympus дилері болып табылады: Vanta (XRF) рентгендік
флуоресцентті портативті анализаторлар, портативті дифрактометрлер (XRD).
Сонымен қатар, біздің компания деструктивті сынақ жабдықтарының кең спектрін
жеткізеді, атап айтқанда әмбебап сынақ машиналары және т.б.
10 ПАВИЛЬОН, 10-147/5 СТЕНД

PENTOL GMBH
Degussaweg 1 D-79639
Grenzach-Wyhlen, 4302, Германия
тел.:
+49 7624 300-0
e-mail:
sales@pentol.net
web:
www.pentol.net
1969 жылдан бері PENTOL электр станциялары әлемінде танымал атау болды. Біздің
техникалық инженерия, химиялық өндіріс және даму Германияда орналасқан, ал
біздің сервистік инженерлер бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді.
Біздің ұстанымымыз тиімділікті арттыра отырып, шығарындыларды азайту үшін
инновациялық және қолжетімді шешімдерді жасау болып табылады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-147/4 СТЕНД

ПЕРМГЛАВСНАБ СЗ, АҚ
Монастырская көшесі, 15
Пермь, 614990, Ресей
тел.:
+7 342 248 36 35
e-mail:
secretary@permglavsnab.ru
web:
www.permglavsnab.ru
«Пермглавснаб» АҚ машина жасау кластері Пермь өлкесіндегі 4 машина жасау
зауыты: Краснокамск РМЗ, Краснокамск мұнайегормаш, ИК Механика, НеоТех
зауыты технологиялық және күрделі өндірістік мәселелерді шешу үшін біріккен.
Барлық зауыттарда әртүрлі мақсаттағы заманауи жабдықтарды шығару бойынша
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конструкторлық және технологиялық қызметтер бар. Ресей Федерациясының,
Қазақстан Республикасының, Өзбекстан Республикасының тау-кен өнеркәсібі
кәсіпорындары үшін жабдықтардың кең спектрін өндіруде бай тәжірибе жинақталған.
Кәсіпорындардың өнім тізбегіне тракторлар, итергіштер, басқа электрлік қозғалатын
механизмдер, таспалы конвейерлер, конвейер роликтері және сусымалы жүктерді
тиеу жүйелері, қазандық жабдықтары, басқару станцияларының корпустары,
стандартты емес өнімдер, электрогидравликалық нивелирлік платформалар,
вагонеткалар, электровоздар, маневрлік құрылғылар, жүк тиегіштер PLT және т.б.,
тау-кен кәсіпорындары үшін материалдарды түсіру және тасымалдауға арналған
технологиялық желілер шахталар кіреді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-065 СТЕНД

PES GLOBAL, ЖШС

PES GLOBAL – Қазақстан Республикасындағы тау-кен өнеркәсібіне технологиялық
материалдар мен ілеспе қызметтердің ең ірі және тәжірибелі жеткізушісі болып
табылады. Біздің компанияның халықаралық және отандық стандарттармен және
сертификаттармен расталған кең ауқымды өнімдер мен қызметтерді ұсынуға
жеткілікті мүмкіндіктері бар.
Қызмет ету кезеңінде Қазақстанның, Еуропаның, Қытайдың және Ресейдің жетекші
өндірушілерімен тұрақты және сенімді серіктестік орнатылды.
Біздің компанияның бірегейлігі сатып алудың кешенді тәсілдері болып табылады.
Біздің басты мақсатымыз – Клиенттерімізге кешенді шешім ұсыну. Біздің негізгі
құндылықтарымыз – тұрақты өсу, операциялық мінсіз және ашықтық.
• Біздің компания:
• Тау-кен металлургия саласындағы ірі кәсіпорындармен жұмыс істейді.
• Ресей, Қытай және Еуропадағы халықаралық серіктестермен ынтымақтасады.
• Қазақстанда тарату орталығы мен қоймалары бар.
• Ғылыми-зерттеу институттарымен белсенді өзара әрекеттесу: Ж.Әбішев
атындағы Химия-металлургия институты (ҚР), SGS S.A (Қытай, ҚР, РФ),
«MISiS» Ұлттық зерттеу технологиялық университеті (РФ).
• ISO 9001 сапа менеджменті жүйесі бойынша жұмыс істейді.
• Біздің серіктестер: «Северсталь» ЖАҚ, Evraz Group, «Мечел» тобы, BASF Societas
Europaea, «Fangda», «Лукойл», L6 (EPM), «Челя́бинский ци́нковый заво́д» ЖАҚ,
Сясьский целлюлозно-бумажный Комбинат, «Каустик» АҚ, «Southwire Company»
ЖШС, «Karjala Pulp» ЖШС, «Semperit Group», «ЧЭМК» АҚ.
• Біздің клиенттеріміз: «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС, «Степногорск тау-кенхимия комбинаты» ЖШС, «KAZ Minerals», «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ,
«Өскемен жылу электр орталығы» ЖШС, «Алматы көлік холдингі» ЖШС, «БМ
фабрикасы» ЖШС».
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Қонаев көшесі, 2
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 771 929 00 20
e-mail:
info@pes-global.kz
web:
www.pes-global.kz
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ПЕТРОПАМП-КЗ
Бұқар Жырау бульвары, 33, н. п. 52
Алматы, 050040, Қазақстан
тел.:
+7 707 113 97 93
e-mail:
hello@petropump.kz
web:
www.petropump.kz

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Біздің компания тау-кен жабдықтарына жанар-жағармай құюға және оларға
техникалық қызмет көрсетуге, сондай-ақ жанар-жағармай материалдарын және
басқа сұйықтықтарды қайта айдауға, сақтауға және есепке алуға арналған заманауи
технологиялық жабдықтарды бөлшек және көтерме саудада сатуға маманданған. Біз
тау-кен, ауыл шаруашылығы және басқа да көптеген салаларға арналған өнімдер мен
шешімдерді ұсынамыз. Біз автокөлік қызметтері мен кәсіпорындар үшін кез келген
күрделіліктегі сұйықтықты өлшеу жүйелерін жобалаймыз және орнатамыз.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-151 СТЕНД

ПИКАР
үлкен Новодмитровская көшесі, 36 үй, 12 бет
Мәскеу, 127015, Ресей
тел.:
+7 495 220 12 82
e-mail:
picar@picar-motors.ru
web:
www.picar-motors.ru
PICAR - ресейлік әмбебап толық жетекті тау-кен машиналары. Тау-кен шеберлері
мен мамандардың шағын топтарын тасымалдауға, сондай-ақ жүктерді жедел
тасымалдауға арналған.
PICAR корпусы мен құрамдас бөліктерінің жоғары беріктігі болып табылады машиналар экстремалды жол талғамайтын және агрессивті орталарға арналған.
Салмағы жеңіл, ықшам және дизайны бойынша қарапайым PICAR – шахталарда
адамдар мен жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын ауыр техника мен жерасты
автобустарына балама.
PICAR барлық жағдайларда максималды техникалық қызмет көрсету және қызмет
көрсету мүмкіндігін білдіреді - машиналар ең аз арнайы құралдарды қажет етеді және
қосалқы бөлшектердің қарапайым спектріне ие.
9 ПАВИЛЬОН, 9-025 СТЕНД

POLYCORP
33 Йорк стрит Вест
Элора, N0B 1S0, Канада
тел.:
+1 519 846 2075
e-mail:
asmagulov@poly-corp.com
web:
www.poly-corp.com
Polycorp тау-кен өнеркәсібінде ұзақ және табысты тарихқа ие және жоғары сапалы
лайнерлердің әлемдегі жетекші өндірушісі болып саналады. Polycorp диаметрі 12,0
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м-ге дейінгі диірмендерге резеңке және резеңке-металл төсемдерін орнатты және
бүкіл әлем бойынша 400-ден астам диірмендерге төсемдерді жеткізді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-064 СТЕНД

PRD RIGS
Plot No. M8, Sipcot SEZ
Перундурай, Тамил Наду, 638052, Үндістан
тел.:
+91 4294 234 482
+91 9787 703 666
e-mail:
suresh@prdrigs.com
web:
www.prdrigs.com

9 ПАВИЛЬОН, 9-043/2 СТЕНД

ПРОМГЕОПЛАСТ
Станционная көшесі, 28, к 10
Новосибирск, 630108, Ресей
тел.:
+7 995 101 02 80
e-mail:
info@promgeoplast.ru
web:
www.promgeoplast.ru
«ПРОМГЕОПЛАСТ» зауыты 2012 жылы Новосибирск қаласында 1994 жылдан бері
полимерлік материалдарды өндіруде жинақталған тәжірибені жинақтай отырып,
негізі қаланған.
Компанияның негізгі қызметі құрылыстың, тау-кен өнеркәсібінің, өндірістің және
тұтыну қалдықтарын басқарудың әртүрлі салаларында пайдалануға арналған
меншікті сауда белгілерімен экологиялық таза, сертификатталған геосинтетикалық
материалдардың кең ауқымын өндіру болып табылады.
Шығарылатын өнімнің негізгі түрлері: Геомембрана; Дренаждық төсеніш; Көлемді
геотор; Геотекстиль; «ТЭКО» тамшылатып суару түтік эмиттері.
Өндірістік қызметпен қатар «ПРОМГЕОПЛАСТ» ЖШС өндірілген өнімдерді орнату
бойынша бірқатар жұмыстар жүргізеді. Мамандар Дәнекерлеуді бақылау ұлттық
агенттігімен (НАКС) сертификатталған және Еуропадағы ең жақсы сертификатталған
дәнекерлеу жабдығымен жабдықталған, ол дайын өткізбейтін экранның сапасы мен
беріктігіне кепілдік беруге мүмкіндік береді.
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PRD компаниялар тобы 1972 жылдан бастап Үндістанда өндіріспен айналысады.
Бұл Үндістанда ISO 9001:2015 сертификатын алған алғашқы бұрғылау қондырғысын
өндіруші.
Біз жарылыс ұңғымаларын бұрғылау, барлау және су ұңғымаларын бұрғылау үшін
бұрғылау қондырғыларын шығарамыз.
PRD әлемнің әртүрлі елдеріне 2000-нан астам бұрғылау қондырғыларын экспорттады.
Бізде 10-нан астам шетелдегі филиалдар және оқытылған қызметкерлер бар.
Біз 2006 жылдан бері ADIA (Австралия бұрғылау өнеркәсібі қауымдастығы) мүшесіміз.
Бізде гидравлика, сынама алу жүйесі, RC жинағы, жүкшығырлар, өшіру жүйелері
және т. б.
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ПРОМРАДИАТОР-НК

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Хлебозаводская, 9Б
Новокузнецк, 654006, Ресей
тел.:
8 800 500 95 30
e-mail:
sales@promradiator.com
web:
www.hono-r.com
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«ПромРадиатор-НК» ЖШС импорттық жүк көліктеріне, арнайы техникаға, дизельдік
электр станцияларына, компрессорлық, бұрғылау және өнеркәсіптік қондырғыларға
арналған радиаторлардың кең ауқымын шығарады. 15 жылдан астам уақыт бойы біз
ресейлік нарықта жұмыс істеп келеміз және ішкі жану қозғалтқышын, гидравликалық,
компрессорлық радиаторларды қоса алғанда, барлық түрдегі радиаторлардың
әмбебап өндірушісі болып табыламыз.
Барлық радиаторлар “ПромРадиатор-НК” ЖШС сауда белгісімен шығарылады және
міндетті техникалық бақылаудан өтеді.
Бүгінгі таңда компанияның өндірістік мүмкіндіктері техникалық сипаттамаларға,
сызбаға, үлгіге, шағын партияларға немесе бір данада радиаторларды өз желісінің
радиаторларын өндіруге мүмкіндік береді. 2021 жылы шамамен 10 000 мың радиатор
шығарылды.
10 ПАВИЛЬОН, 10-061 СТЕНД

ПРОГРЕССКАЗИНЖИНИРИНГ, ЖШС
Сәтпаев көшесі, 11, А литері, 2 қабат
Алматы, 050022, Қазақстан
тел.:
+7 727 255 88 44
e-mail:
office@pke.kz
web:
www.pke.kz
«ПрогрессКазИнжиниринг» ЖШС қызметінің негізгі бағыттары кәсіпқой инжиниринг,
сонымен қатар тау-кен, металлургия, химия, көмір, құрылыс өнеркәсіптері
үшін жоғары технологиялық сүзгілеу, кептіру, газ тазалау және аспирациялық
жабдықтарды жеткізу болып табылады. Компанияның инженерлік қызметкерлерінің
көп жылдық кәсіби тәжірибесіне және серіктестердің бай тәжірибесіне сүйене отырып,
компания жетекші әлемдік өндірушілердің жоғары өнімді өнеркәсіптік жабдықтарын
жобалауды, жеткізуді, монтаждауды қадағалауды, іске қосуды, техникалық қызмет
көрсетуді жүзеге асырады, бұл күн сайын өзінің тиімділігін растайды. Қазақстандағы
және ТМД-дағы ондаған тау-кен өндіру және өңдеу кәсіпорындарындағы тиімділік.
Қызметтер спектріне мыналар кіреді: зертханалық сынақтар, қосалқы жабдықты
таңдау, өндірістік процестерді оңтайландыру, қолданыстағы жабдықты жаңғырту
жобаларын әзірлеу және сатылымнан кейінгі кешенді қызмет көрсету.
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ПРОТЕКФАЙЕР ГМБХ
Вайдекамп 10
Любек, 23558, Германия
тел.:
+49 451 39961 10
e-mail:
info@protecfire.de
web:
www.protecfire.de

11 ПАВИЛЬОН, 11-165 СТЕНД

РАКЕТА ЛУБРИКАНТС
Роза Люксембург көшесі, 22 ғимарат, 406 кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.:
+7 343 318 26 23
e-mail:
info@rocket-oil.ru
web:
www.rocket-oil.ru
Rocket Lubricants жетекші өндірушілермен өзара әрекеттесуге негізделген жабдықты
өндіру, жеткізу және пайдалануда үлкен, ұзақ мерзімді тәжірибеге ие. Майлардың
сапасын арттыруға, қызмет көрсету аралықтарын ұлғайтуға және ағызу аралықтарын
ұзартуға бағытталған жоғары білікті техникалық персонал үнемі дамып келеді. Біз
өз өндірісімізде тек Exxon Mobil, Shell, Chevron фирмаларының жоғары сапалы
негізгі майларын және Lubrizol, Afton, Infinium, Oronite қоспаларын өндірушілерді
пайдаланамыз. Бүкіл өндірістік цикл ISO 9001:2015, 14001:2015 талаптарына сәйкес
сертификатталған. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар
бөлімі кез келген жабдыққа арналған техникалық тапсырмаларыңыз үшін кез келген
бірегей өнімдерді әзірлеуге дайын.
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Protecfire тау-кен өнеркәсібі, көлік, жел энергетикасы, өнеркәсіптік және асхана
салаларына өрт сөндіру жабдықтары мен қызметтерін ұсынады.
Біздің неміс технологиясы арнайы қызметтер мен стандартты пакеттерді жасай
отырып, қауіпсіздік пен үнемділіктің ең жоғары талаптарына жауап береді.
Біз инновациялық шешімдерді жасау үшін жоғары технологияны, қауіпсіздікті,
тиімділікті және үнемділікті біріктіреміз. Біз арнайы талаптары бар тұтынушыларымыз
үшін теңшелген жүйелік шешімдерді әзірлейміз.
Біздің патенттелген конструкциялар икемді және құрастыруға оңай.
Protecfire бүкіл әлем бойынша тікелей немесе біздің дистрибьюторлар желісі арқылы
техникалық қызмет көрсету және орнату қызметтерін ұсынады.
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RBC, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Абай Даңғылы, 102/24
Өскемен, 070005, Қазақстан
тел.:
+7 701 977 81 00
+7 705 508 48 77
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RBC - Caterpillar, Cummins, Atlas Copco, Detroit Diesel, Paus, Volvo Construction, Sandvik
және басқа брендтерге арналған түпнұсқа және жоғары сапалы қайталанатын
қосалқы бөлшектердің ауқымын ұсынады.
Біз Lena Wilkow Sp. z o.o., компаниясы шығарған тау-кен машиналарын жеткіземіз,
біз жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырамыз.
Біз Dana Spicer шығарған бөлшектер мен қосалқы бөлшектерді, сондай-ақ арнайы
жол талғамайтын көліктерге күрделі жөндеу блоктарын жеткіземіз.
Біздің клиенттеріміздің ішінде: «KAZ Minerals», «ФИК АЛЕЛ» АҚ, «Нова Цинк» ЖШС, «AltyEx
Company» АҚ, «АК Алтыналмас» АҚ, «BRBgroup» ЖШС, «ВОСТОКШАХТОСТРОЙ» АҚ бар.
Ынтымақтастыққа шақыра отырып, «RBC» ЖШС ең алдымен еуропалық деңгейдегі
сапаға, жаңа өнеркәсіптік технологияларды әзірлеуге және енгізуге және өндірістің
идеалды теңгеріміне ұмтылуға кепілдік береді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-084 СТЕНД

РИКАЗ
Көшек батыр көшесі, 25 / 1
Алматы, 050043, Қазақстан
тел.:
+7 727 391 26 96
+7 727 391 26 97
e-mail:
info@rikaz.kz
web:
www.leister.com.kz
«РИКАЗ» ЖШС – 2010 жылы заманауи геосинтетикалық гидрооқшаулағыш
материалдарды, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс саласындағы инновациялық
полимерлік технологияларды, сондай-ақ термопластикаға арналған дәнекерлеу
жабдықтарын ішкі нарыққа ілгерілету мақсатында құрылған қазақстандық компания.
2012 жылдан бері «РИКАЗ» ЖШС термопластикаға арналған кәсіби жабдықтар
шығаратын швейцариялық Leister Technologies AG компаниясының Қазақстандағы
эксклюзивті дистрибьюторы болып табылады.
2014 жылдан бастап біздің компания HDPE, LLDPE геомембранасына кәсіби орнату
қызметтерін ұсынады. 5 миллион шаршы метрден астам жұмыстар атқарылды.
9 ПАВИЛЬОН, 9-021 СТЕНД

ROBERTSON GEO
Robertson Geo, York Road
Deganwy, LL31 9PX, Ұлыбритания
тел.:
+44 (0) 1492 582 323
e-mail:
growlands@robertson-geo.com
web:
www.robertson-geo.com
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Қатысушылардың
сипаттамалары
Robertson Geo – 40 жылдан астам халықаралық тәжірибесі бар сымды геофизикалық
каротаж жабдығын өндіруші және қызмет көрсететін британдық өндіруші болып
табылады. Кішігірім диаметрлі каротаж құралдарын әлемдегі ең ірі жеткізуші ретінде
компания тау-кен және барлау жобаларына 2000-нан астам каротаж жүйелерін
жеткізді. Робертсон Гео инженерлері жерасты және жер үсті тау-кен жұмыстарында
жоғары тәжірибелі, жақсы дайындалған әрі толық сертификатталған және әлемнің
кез келген жерінде жұмыс істей алады. Тіркеу жүйелерін ISO-9001 сапа менеджменті
жүйесімен расталған, сапасы мен сенімділігінің толық калибрленген тіркеу деректерін
алудың икемді нұсқаларының қатарын ұсынатын сатып алуға немесе жалға алуға
болады. Компания сонымен қатар геотехникалық, су, жаңартылатын және мұнай-газ
секторларында белсенді жұмыс істейді.
9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

ROGIL CO.,LTD

Roll Engineering, 2003 жылы негізі қаланған, орамды қалыптастыру технологиясы
бойынша маман болып есептеледі. Біз автомобиль өнеркәсібіне, әсіресе профильдеу
технологиясын қолданатын барлық дерлік салаларға үлес қосамыз.
Біз шығыршықты матрицаның төзімділіктері мен материалдарын талдау, әртүрлі
жобалау жүйелері үшін қолданылатын пішіндеу ағынын модельдеу арқылы кері
серпіліс мәселесін шештік.
Нарық талаптарын және тұтынушылардың талаптарын толығымен қанағаттандыру
үшін Roll Engineering үнемі орамды қалыптау технологиясын зерттеп, дамытады.
Біз жинақталған технология мен ноу-хау арқылы ең жақсы өнімді, ең жақсы бағаны
уақытында ұсынамыз.
9 ПАВИЛЬОН, 9-037 СТЕНД

РОКСИА
Мюллюкаллионкату 2
Лаппеэнранта, 53550, Финляндия
тел.:
+35 82 0111 3311
e-mail:
sales@roxia.com
web:
www.roxia.com
Roxia компаниясы қатты сұйықтықты бөлу, өнеркәсіптік автоматтандыру және
қоршаған ортаны қорғау технологиялары үшін заманауи жоғары өнімді жабдықтар
мен шешімдерді ұсынады. Компанияның қызмет аясы тау-кен өндіру және өңдеу,
металлургия, химия, тамақ және фармацевтика сияқты салаларға таралады. Біздің
команда әрбір нақты тапсырма үшін ең тиімді шешімдерді ұсынады.
Roxia-ның Австралия, Чили, Қытай, Финляндия, Германия, Перу, Ресей, Оңтүстік
Африка, Швеция және АҚШ-та еншілес компаниялары бар.
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128, Cheoyongsaneop3-gil, Cheongyang-eup, Ulju-gun
ULSAN, 44988, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 10 6356 5625
e-mail:
rolleng@rolleng.com
web:
www.rolleng.com
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RIT AUTOMATION
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Пригородная көшесі, 19 үй, ЦОКОЛЬ
Новосибирск облысы, Новосибирск, 630024, Ресей
тел.:
+7 383 233 71 73
e-mail:
sale@rit-it.com
web:
www.rit-it.com
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Тау-кен кәсіпорындарының жұмысын автоматтандыру үшін жоғары технологиялық
шешімдерді ұсынатын ресейлік әзірлеуші.
Әзірлеудегі шешімдер өндіріс пен пайдалы жүктемені ұлғайтуға, жабдықтың қызмет
ету мерзімін ұзартуға және қауіпсіздікті жақсартуға көмектеседі — барлығы шығындар
мен тоқтап қалу уақытын азайтады:
DrillManager – бұрғылау және жару жұмыстарын басқарудың автоматтандырылған
жүйесі;
BlastManager – араластыру және зарядтау машиналарын басқарудың
автоматтандырылған жүйесі;
PitManager – технологиялық жабдықты басқару жүйесін автоматтандыру;
ShovelManager – экскаваторлар мен тиегіштерге арналған жоғары дәлдікті
автоматтандыру және нивелирлеу жүйесі;
DozerManager – бульдозерлер мен грейдерлерге арналған жоғары дәлдікті
автоматтандыру және нивелирлеу жүйесі;
StaffManager – мобильді персоналды басқару және жұмысын автоматтандыру;
DrillAutomation – бұрғылау қондырғыларына арналған роботты жүйе;
DrillGeo — Барлау бұрғылауды автоматтандыру жүйесі;
BlasterTape - Ұңғыманың параметрлерін өлшеуге арналған құрылғы.
RIT Automation шешімдері заманауи стандарттарға сәйкес келеді, барлық қажетті
функционалдылыққа ие және тұтынушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделуге
кең мүмкіндіктерге ие.
9 ПАВИЛЬОН, 9-017 СТЕНД

РЭЙСБОР, ЖШС
Мұхтар Әуезов көшесі, 13а үй
Хромтау, 031100, Қазақстан
тел.:
+7 707 600 02 64
e-mail:
aisulu.karibayeva@raisebor.kz
Біз кен өтпелері, желдету және адам серуендері сияқты тік және көлбеу биіктіктерді
бұрғылауға маманданғанбыз. Әдетте, көтерілген жұмыстарды жүргізу тек тәжірибелі
шахтерлер жүргізетін ауыр және қауіпті қол жұмысы болып саналады. Шахталарда кен
өтпелері мен желдеткіш көтергіштер қажет болды, оларды жасаудың жалғыз жолы
бұрғылау және жару болды. Жетілдірілген Роббинс сериялы бұрғылау жабдығын
пайдалану тәжірибелі персоналмен біріктіріліп, өнімділікті, сапаны және ең алдымен
қауіпсіздікті арттыру арқылы тау-кен бизнесіңіздің тиімділігін арттыруға мүмкіндік
береді.
Біздің тар мамандануымыз ТМД аумағында қысқа мерзімді және өте ұзақ мерзімді
жобаларды тез жұмылдыруға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
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SAATI
Via Milano, 14
Appiano Gentile, 22070, Италия
тел.:
+39 03 197 11
e-mail:
process@saati.com
web:
www.saati.com

10 ПАВИЛЬОН, 10-089 СТЕНД

SAES MAKINE SAN. VE TIC. A.S.
Mimar Sinan 8
Кожаели, Гебзе, 41400, Түркия
тел.:
+90 262 751 46 51
e-mail:
info@saes.com.tr
web:
www.saesmakina.com
“SAES” 1992 жылы құрылғаннан бері ұсақтау және сүзгілеу жабдықтарын, бетон
ерітінділерінің агрегаттарын және кілт тапсыру зауытын жобалау мен өндіруге
маманданған жоғары технологиялық кәсіпорын болып табылады. “SAES” заманауи
машина жасау жабдықтарымен жабдықталған үлкен өндірістік базаға, өндірістің
барлық кезеңдерінде сапаны бақылау зертханаларына және жобалау бөліміне
ие. Жабдықтар мен кешендерді жобалау үш өлшемді модельдеу және талдау
үшін заманауи CAD жүйелерінде жүзеге асырылады. “SAES” ұнтақтау және іріктеу
қондырғыларын жобалайды, жобаға сәйкес жабдық шығарады, осы зауыттарды
автоматтандыру саласында монтаждайды және қызмет көрсетеді. “SAES”
қызметтердің кең спектрін, «сақадай сай» ұсақтау және сүзгілеу желілерін құру
бойынша жобалау жұмыстарының кешенін жүзеге асыруды, ұсақтау және сүзгілеу
жабдықтарын өндіруді, орнату қызметтерін, кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет
көрсетуді білдіреді.
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SAATI – штаб-пәтері 1935 жылдан бері Италияның солтүстігінде орналасқан көпұлтты
топ.
SAATI барлық сұйық сүзу операциялары үшін өте жоғары дәл келетін стандарттарын
қамтамасыз ететін синтетикалық фильтрациялық маталарды әзірлеп, шығарады.
Олардың ішіне ағынды суларды тазарту, май және эмульсиялық тазарту, көптеген
регидратация процестері/әртүрлі қолданбалар үшін әртүрлі өндірістік процестерде
бұрғылау ерітінділерін өңдеу жұмыстары (тамақ, химия, тау-кен өнеркәсібі және т.б.)
кіреді.
Өнімнің сенімділігін қамтамасыз ету үшін SAATI әр өнімнің тұрақтылығын, өнімділігін,
сапасы мен мінездемесін тексеру үшін барлық соңғы және ең қатаң сертификаттарды
ала отырып, үздіксіз барлық сынақтан өтеді.
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SAILUN GROUP CO., LTD

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Куанда ауданы, Макшань көшесі, №588
Шаньдун провинциясы, Циндак, 266555, Қытай
тел.:
+7 701 724 9013
e-mail:
kozhanov.yerkn@sailuntire.com
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«Sailun Group» әлемдегі ең ірі дөңгелек өндірушілердің әлемдегі 20 үздік тізімінде
15-ші орынға ие. Ол жеңіл автокөліктерді, жүк көліктерін және ірі габаритті
мамандандырылған дөңгелектердің жеткізушісі болып табылады. Үлкен өлшемді
мамандандырылған дөңгелек сегментін білдіретін Maxam бренді теңдесі жоқ сапа,
сенімділік және қолайлы, бәсекеге қабілетті бағалар үшін мінсіз беделге ие. Біздің
компания жоғары сапалы өнімдерді қамтамасыз ететін заманауи әлемдік деңгейдегі
инженерлік және техникалық әзірлемелер мен озық өндіріске бағытталған. Өндіріс
мәдениеті мен персонал құрамы Sailun Group-ты бәсекелестерден ерекшелендіретін
нәрсе. Компаниялар тобының өкілдіктері Еуропада, Азияда, Оңтүстік және Солтүстік
Америкада, Африкада және Австралияда орналасқан және сатылымдар 150-ден
астам елдер мен аймақтарда жүзеге асырылады. Біз инновацияға негізделген негізгі
құндылықтарды және тұтынушылардың ерекше тәжірибесіне назар аударамыз.
Біздің қызметкерлер сіздің күткеніңізден асып түсетін өнімдерді әзірлеуге және
жақсартуға ұмтылады. Maxam – бүкіл әлем бойынша тұтынушыларымызға бірегей
бизнес шешімдерін жеткізу үшін өз қызметкерлеріне, озық технологиялар мен
өндіріс орындарына белсенді түрде инвестиция салатын жылдам дамып келе жатқан
жаһандық бренд.
10 ПАВИЛЬОН, 10-067 СТЕНД

SAFEMENT, ЖШС
Розыбакиев көшесі, 320 үй, № 170 пәтер
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.:
+7 771 266 33 11
e-mail:
info@safement.kz
web:
www.safement.kz
«SAFEMENT» ЖШС өнімдердің ресми дилері болып табылады:
• «Тау-кен-құтқару технологиялары» ҒӨО АҚ (тау-кен техникасының өрт сөндіру
жүйелері) http://www.zaogst.ru
• AFEX өрт сөндіру жүйесі (тау-кен жабдықтарына арналған өртті сөндіру жүйелері)
http://www.afexsystems.com
• Орталықтандырылған майлау жүйелері SKF/Lincoln http://www.lincolnindustrial.ru
• WIGGINS Service System (Жанармай мен техникалық сұйықтықтарды жылдам
толтыру жүйелері) http://www.fastfueling.com
Кәсіпорынның өрт сөндіру жүйелерімен, автоматты орталық майлау жүйелерімен,
өнеркәсіптік жабдықтар мен тау-кен жабдықтарында жылдам жанармай құю
жүйелерімен монтаждау және қызмет көрсету жұмыстары бойынша айтарлықтай
тәжірибесі бар. Біздің мамандар сервистік қолдау көрсетуге, кез келген күрделілікті
жөндеуге және жабдықты қалпына келтіруге дайын.
Кәсіпорын ҚР СТ ИСО 9001-2016 (ISO 9001-2015) сапа менеджменті жүйесі және ҚР
СТ ИСО 14001-2016 (ISO 14001-2015) экологиялық менеджмент жүйесі бойынша
тұрақты түрде сертификатталады.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

SAMBOO ATC CO.,LTD
#28-10, Gilcheonsaneop3-gil, Sangbuk-myeon, Ulju-gun
Ulsan, 44905, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 52 264 6468
e-mail:
sambooatc@tape4masking.com
web:
www.tape4masking.com
SAMBOO ATC өнеркәсіптік таспаны шығарады. Өнеркәсіптен бастап үй
шаруашылығына дейін көптеген өнімдерді шығарамыз. Бұл тұтынушылар үшін ең
жоғары сапалы таспаны шығаратын компания.
10 ПАВИЛЬОН, 10-099 СТЕНД

Тимирязев көшесі 42, С блогы, 7 қабат
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.:
+7 727 274 44 39
e-mail:
admin.kz@sandvik.com
web:
www.rocktechnology.sandvik/ru
Sandvik Mining and Rock Solutions – тау-кен өнеркәсібі мен құрылыс салаларына
арналған жабдықтарды, құралдарды, сервистік және технологиялық шешімдерді
әзірлеуде көшбасшы болып табылатын Sandvik компаниялар тобының бизнес
бөлімшесі. Ерітінділер бұрғылау, кесу, ұсақтау және сүзу, материалды өңдеу,
туннельдерді қазу, карьерлерді қазу, бұзу және бұзу кезінде қолданылады. 2021
жылы сатылымдар шамамен 41,4 миллиард кронаны құрады және қызметкерлердің
жалпы саны шамамен 15,5 болды.
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z209 СТЕНД

SEVALO ENGINEERING MACHINERY KAZAKHSTAN, ЖШС
Бұқтырма көшесі, 4
Алматы, 050054, Қазақстан
тел.:
+7 727 355 89 90
e-mail:
too.sevalo@mail.ru
web:
www.sevalo.kz
«Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan (Севало Инжиниринг Машинери
Казахстан)» ЖШС 2012 жылы құрылған. Бүгінгі таңда компания жол құрылысы,
карьерлік жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді жеткізуде, кепілдік және кепілдіктен
кейінгі қызмет көрсетуде сенімді серіктес болып табылады.
Біздің компания Қытайдағы жетекші өндірушінің ресми дистрибьюторы болып
табылады - Shandong Lingong Construction Machinery Co. LTD (SDLG), халықаралық
стандарттарға сәйкес тек экспортқа арналған жабдықты шығарады. Компанияның
өнім ассортименті тау-кен автосамосвалдары, шынжыр табанды/доңғалақты
экскаваторлар, фронтальды тиегіштер, экскаватор тиегіштер, грейдерлер, жол
роликтері, оларға қондырмалар сияқты арнайы техниканың әртүрлі түрлерін қамтиды.
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION KAZAKHSTAN LTD
(САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН ҚАЗАҚСТАН
ЛТД), ЖШС
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10 ПАВИЛЬОН, 10-135 СТЕНД

СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, ЖШС
Төле би көшесі 291 / оф. 24
Алматы, 050031, Қазақстан
тел.:
+7 771 790 14 62
e-mail:
eduard.sadreyev@sew-eurodrive.com
web:
www.kz.sew-eurodrive.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

SEW-EURODRIVE туралы айтқанда, бірінші қауымдастық «электр қозғалтқыштары» - бұл
біздің компания қызметінің алғашқы бағыттарының бірі. Дегенмен, SEW-EURODRIVE
қызметі әлдеқайда көп салаларды қамтиды – біздің өнімдер мен қызметтер ауқымы
үнемі кеңейіп келеді. Редукторлар, қозғалтқыштар, орталықтандырылмаған орнатуға
арналған бөлшектер, электронды басқарылатын жетектер, ауыспалы жылдамдықты
механикалық, сондай-ақ тапсырыс бойынша әзірленген жетек шешімдерін де
ұсынады. Сондай-ақ қосымша қызметтер мен сатылымнан кейінгі қызметтерді
айтпай кету мүмкін емес.
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КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z213 СТЕНД

СЕВЕР МИНЕРАЛС, АҚ
Пулковское тас жолы, 40-үй, корп.4, лит. Д, 4070 бар кеңсе
Санкт-Петербург, 196158, Ресей
тел.:
+78123171117
e-mail:
info@severminerals.com
web:
www.severminerals.com
Sever Minerals тау-кен, металлургия және химия өнеркәсібі үшін толық өмірлік
цикл бойына кешенді технологиялық шешімдерді жеткізуші болып табылады: жоба
алдындағы зерттеулерден бастап іске қосу және кілт тапсыруға дейін.
ПАВИЛЬОН 9, СТЕНД 9-015

CCS SERVICES - CENTRAL ASIA, ЖШС
Шевченко көшесі, 165 Б үй
Алматы, 050009, Қазақстан
тел.:
+7 727 237 77 80
e-mail:
info@ccsservices.kz
web:
www.ccsservices.kz
Материалдардың кең спектрін химиялық талдауға арналған жабдықтар:
• Геологиялық барлау, экспресс далалық химиялық талдау, кен, концентраттар,
кен байыту өнімдері және металлургиялық өңдеу – концентраттар, қалдықтар,
шлактар, ферроқорытпалар сапасын бақылау үшін портативті рентгендік
флуоресцентті геологиялық спектрометрлер Thermo NITON;
• Металдар мен қорытпаларды талдауға арналған портативті және стационарлық
рентгендік және оптикалық спектрометрлер;
• Зертханалық оптикалық эмиссия, атомдық абсорбция және AnalytikJena ИСП
спектрометрлері;
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•
•

Спектрлік талдау үшін микротолқынды үлгіні дайындау жүйелері Milestone;
Аналитикалық жабдыққа арналған шығыс материалдары мен керек-жарақтары
(шамдар, кюветтер және т.б.).
10 ПАВИЛЬОН, 10-119 СТЕНД

SIEBTECHNIK GMBH
Platanenallee, 46
Mulheim an der Ruhr, 45478, Германия
тел.:
+49 0 208 5801 00
e-mail:
sales@siebtechnik.com
web:
www.siebtechnik-tema.com

9 ПАВИЛЬОН, 9-041 СТЕНД

СИЛУМИН-ВОСТОК, ЖШС
Қ.Ысқақ көшесі, 10
Өскемен, 070002, Қазақстан
тел.:
+7 7232 769 012
e-mail:
info@silumin.kz
web:
www.silumin.kz
«СИЛУМИН-ВОСТОК» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ – Қазақстандағы энергетика,
металлургия, тау-кен және мұнай-химия өнеркәсібі, машина жасау және
инфрақұрылым салаларындағы жабдықтарды, кешенді техникалық шешімдер мен
қызметтерді өндірушілер мен жеткізушілердің бірі.
ҚЫЗМЕТ КЕШЕНІ: жобалау; өнеркәсіптік автоматтандыру; жабдықты өндіру және
жеткізу; құрылыс-монтаждау және іске қосу жұмыстары; сервистік қызмет көрсету.
“СИЛУМИН-ВОСТОК” ЖШС САУДА БЕЛГІСІ БОЙЫНША ЖАБДЫҚТАРДЫ ӘЗІРЛЕДІ
ЖӘНЕ ӨНДІРЕДІ: Төмен вольтты тарату құрылғылары - 0,4 кВ; Комплексті тарату
құрылғылары - 6-24 кВ; Құрғақ құйылған шайырлы трансформаторлар; Өндірістік
мақсаттағы сорғылар мен сорғы станциялары; Өшіру және реттеу клапандары;
блок-модульдік ғимараттар; 35 кВ дейінгі комплектілі трансформаторлық қосалқы
станциялар; Жылу нүктелерін блоктау; Электромагниттік шығын өлшегіштер;
Өнеркәсіптік тоңазытқыш қондырғылар.
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ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

SIEBTECHNIK TEMA бүкіл әлем бойынша кең ауқымды салаларға арналған өнімдердің
кең ауқымын ұсынады. Мұнай-химия, тамақ және фармацевтика өнеркәсібіне
арналған құрамдас бөліктер мен жүйелердің танымал жеткізушісі ретінде біздің
жаһандық белсенді компаниялар тобы машина жасау, сонымен қатар озық
технологиялар, құрамдас бөліктер және кешенді қызметтерге маманданған. Біз қатты
сұйықтықты бөлу және сусымалы материалды өңдеу саласындағы сарапшылармыз.
Жеке шешімдер, сапа және сенімділік 100 жылдан астам табысымыздың кілті болды.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-062 СТЕНД

CMS CEPCOR
1 Vulcan Way
Coalville, LE67 3AP, Ұлыбритания
тел.:
+44 1530 817000
web:
www.cmscepcor.com
CMS Cepcor® Limited – Еуропадағы ең ірі өндіруші және жоғары сапалы
ұнтақтағыштарды, экран және асфальт зауытының қосалқы бөлшектерін және бүкіл
әлем бойынша тау-кен өндіру, карьерлерді қазу, бұзу және қайта өңдеу салаларын
жеткізу қызметтерін жеткізуші.
9 ПАВИЛЬОН, 9-034 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, ЖШҚ
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Пушкин көшесі, 133 үй, 13 бөлме
Омбы облысы, Омбы, 644046, Ресей
тел.:
+7 3812 53 40 39; +7 3812 37 66 97
e-mail:
marketing@sksomsk.ru
web:
www.sksomsk.ru
«СтройКомплектСервис» ЖШҚ (ИНН/КПП - 5505212020/550401001) соңғы 10 жыл
бойы Ресей Федерациясы, Қазақстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы
аумағында құрылыс материалдары мен өнеркәсіп өнімдерін жеткізумен айналысады.
Компанияның Ресей Федерациясында және шетелде әртүрлі өнім түрлерін
өндірушілермен 15-тен астам дилерлік келісімдері бар.
Қытайдан жабдықты, шикізатты және материалдарды жеткізу бағыты белсенді
дамып келеді.
Біздің қызметіміздің негізгі бағыттары:
• Ұсақтау және ұнтақтау жабдықтарына арналған шығыс материалдары (ұнтақтау
құралдары: шарлар мен цилиндрлер);
• Геосинтетика:
• Геомембрана;
• ПВХ мембранасы;
• Геотекстиль;
• Геогрид;
• Геоматтар;
• Геокомпозиттер;
• Габиондар;
• Полиэтилен пленкалар.
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SCANTECH INTERNATIONAL PTY LTD
143 Mooringe Avenue
CAMDEN PARK, 5038, Австралия
тел.:
+61 8 8350 0200
e-mail:
sales@scantech.com.au
web:
www.scantech.com.au

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z204 СТЕНД
9 ПАВИЛЬОН, 9-045 СТЕНД

СПЕЦ-АВТО, ЖШС
Төле би көшесі, 304
Алматы, 050031, Қазақстан
тел.:
+7 727 317 97 82
e-mail:
info@spetsavto.kz
web:
www.spets-avto.kz
«Спец-Авто» ЖШС – жол құрылысы, тау-кен және карьерлік жабдықтардың әлемдік
өндірушілерінің ресми дилері болып табылады:
• «CASE construction» - шынжыр табанды экскаваторлар, алдыңғы және
телескоптық тиегіштер, доңғалақты және шынжыр табанды шағын тиегіштер,
шағын экскаваторлар, бульдозерлер мен грейдерлер өндірісіндегі әлемдік
көшбасшы (АҚШ).
• «AMMANN» - пластиналы тығыздағыштарды өндіруде көшбасшы болып
табылады; вибромерлер; орнатылған дірілдеткіштер; топырақ, асфальт,
траншея және пневматикалық роликтер; асфальт төсеушілер өндіреді, сондайақ AMMANN (Швейцария) асфальт және бетон зауыттары.
• «Hofmann GmbH» - жол таңбалау жабдығын өндіруші.
• «D’AVINO» - жылжымалы, өздігінен жүктелетін бетон араластырғыш қондырғылар
(Италия).
• «GHH Fahrzeuge GmbH» – тау-кен жабдықтары: ПДМ және самосвалдар
(Германия).
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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Scantech International Pty Ltd (Scantech, Австралия) әлемдегі жетекші технологияны
әзірлеуші және кендердің және олардың өнімдерінің, сондай-ақ көмір және цемент
шикізатының элементтік құрамының, ылғалдылығы мен жұқалығының онлайн
конвейерлік анализаторларын өндіруші болып табылады.
Бұл көрмеде ең үлкен қызығушылық біздің:
• GEOSCAN-M минералды шикізаттың элементтік құрамының конвейерлік
анализаторлары.
• TBM сериясының конвейерлік микротолқынды ылғал анализаторлары.
• CM 100 кокс және басқа өткізгіш материалдарға арналған конвейерлік ылғал
анализаторлары.
• ReadiMoist бункерлік ылғал анализаторлары.
• SizeScan конвейер өлшемін бөлу анализаторлары.
Біздің GEOSCAN-M минералды шикізаттың элементтік құрамының онлайн
анализаторлары нақты уақыт режимінде бұл өнімдерді таспалы конвейерлермен
тасымалдау кезінде кендердегі және оларды өңдеу өнімдеріндегі химиялық
элементтердің (мыс, никель, қорғасын, мырыш, күкірт, алюминий және т.б.) кең
тобының құрамын дәл анықтауға мүмкіндік береді.
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«Mine Master LTD» – бұрғылау және бекіту қондырғылары (Польша).
«IVECO» – самосвалдар (23,5 тонна, 6х4), жүк тракторлары, шанақсыз жүк
көліктері, толық металл фургондар, жолаушылар шағын автобустары.
• «Terex® Finlay» – ұсақтау және сүзгілеу жабдығы.
• «Finke Mineralölwerk GmbH» - жоғары сапалы неміс майлары мен майлары.
«Спец-Авто» ЖШС кепілдік, сервистік қызмет көрсету, сондай-ақ жабдықтың
компьютерлік диагностикасын жүзеге асырады. Кеңселері Алматы, Нұр-Сұлтан,
Қарағанды, Атырау, Ақтөбе, Шымкент қалаларында орналасқан.
10 ПАВИЛЬОН, 10-121 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

STEINERT GMBH
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Widdersdorfer Str. 329-331
Кёльн, 50933, Германия
тел.:
+49 221 4984 0
e-mail:
marketing@steinert.de
web:
www.steinertglobal.com
STEINERT құнды материалдарды бөлуге арналған шешімдерді ұсынады. Біз қалпына
келтірудің жоғары қарқынын және төмен шығындарды қамтамасыз етеміз, бұл
клиенттеріміздің кірістілігін арттырады. Қайталама және бастапқы шикізатты өңдеуде
біз ресурстарды қалпына келтіруге және тау-кен өндіруге маманданамыз.
STEINERT – радиометриялық сұрыптау және магнитті бөлу технологиясы салаларында
кеңес беру, өндіру, орнату және қызмет көрсету саласындағы әлемдік көшбасшы.
133 жыл бұрын Кельн қаласында негізі қаланған STEINERT компаниясының дүние
жүзінде 340-қа жуық қызметкері бар. STEINERT – тұтынушыларға көмектесуге дайын
жергілікті өкілдер мен сарапшылардан тұратын дүниежүзілік желі.
9 ПАВИЛЬОН, 9-002 СТЕНД

SUNLONG, ЖШС
Рысқұлов көшесі, “Массагет” БО, 429 кеңсе
Алматы, Қазақстан
тел.:
+7 727 243 53 46
e-mail:
sunlong@bk.ru
web:
www.sunlong.kz
«Sunlong» ЖШС Қазақстан және ТМД нарығында 10 жылдан астам жұмыс істеп келеді.
Біздің компанияның негізгі қызметі асфальт-бетон зауыттары үшін технологиялық
жабдықтарды, полистирол бетоннан жасалған қабырғалық бұйымдарды, кернелген
пішінсіз еден плиталарын, газ пенобетондарды, ұсақтау және сүзгілеу жабдықтарын,
сондай-ақ кең профильді арнайы жабдықтар мен технологияларды жеткізу болып
табылады.
Біз ұсынатын қызметтер жоғары сапа стандарттарына сәйкес озық, тиімді,
инновациялық технологиялар болып табылады.
Өз кезегінде біз ұсынатын қызметтер алға қойылған міндеттерді шешуге ғана
емес, өңдеу өнеркәсібінің басым секторларын одан әрі дамытуға ықпал ететініне
сенімдіміз.
«SUNLONG» ЖШС сонымен қатар SANME, Metso, Shibang Machinery, Shanbao,
Sandvik, Liming, Zenith, Duoling және т.б. брендтердің қосалқы бөлшектерін жеткізеді.
Тапсырыс берушінің сызбалары бойынша жеке өндіріс мүмкіндігі бар.
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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9 ПАВИЛЬОН, 9-008 СТЕНД

SWISS TOWER MILLS MINERALS AG
Haselstrasse, 1
Baden, CH-5400, Швейцария
тел.:
+41 58 590 35 00
e-mail:
info@stmminerals.com
web:
www.stmminerals.com

9 ПАВИЛЬОН, 9-018 СТЕНД

SGC GROUP KZ
Ислам Каримов көшесі 164, 201 кеңсе
Алматы, 050009, Қазақстан
тел.:
+7 702 106 59 24
e-mail:
rk@sgcgroup.ru
«СГК Групп КЗ» ЖШС Қазақстан Республикасы мен Ресейдегі барлау бұрғылау
құралдарының келесі өндірушілерінің эксклюзивті дистрибьюторы болып табылады:
• Diaset (Канада) Алмаз құралдары
• TIME Lmt (Канада) Негізгі құралдар, бұрғылау құбырлары, қосалқы құралдар,
бұрғылау слиптері/дефлекторлар
• Technidrill (Франция) Метрикалық негізгі құрал
• Бұрғылау тереңдігі 3 км-ге дейінгі жер үсті керндерін бұрғылауға арналған Atelier
Val-d-Or (Канада) бұрғылау қондырғылары.
Компанияның кеңселері мен қоймалары Қазақстан Республикасының Алматы
қаласында және Ресей Федерациясының Санкт-Петербург, Хабаровск қалаларында
орналасқан.

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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Өнеркәсіптік пайдалы қазбаларды ұсақтап ұнтақтау технологиясын өңдеу
кәсіпорындарына сәтті енгізген инновациялық компания.
STM 2012 жылдан бері тау-кен өндіру және өңдеу өнеркәсібі үшін тік диірмендер
шығарады және осы уақыт ішінде бүкіл әлем бойынша жалпы орнатылған қуаты 200
МВт-қа жуық 100-ге жуық тік диірмендерді жеткізді.
STM 75 кВт-тан 11 000 кВт-қа дейінгі диірмендерді шығарады, шағын тәжірибелік
диірмендерден әлемдегі ең ірі араластырғыш диірмендерге дейін. Диірмендер 6
мм-ге дейінгі азық бөлшектерінің өлшемімен өте ұсақ, ұсақ және кәдімгі ұнтақтау
үшін қолданылады.
Энергия үнемдейтін STM экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару
қағидаттарына сәйкес өнеркәсіптік өндірісті дамытуға, сондай-ақ нөлдік
шығарындыларға және декарбонизацияға қол жеткізуге деген ұмтылыс.
Энергияны үнемдеу тіпті төмен шеткі жылдамдықта жоғары ұнтақтау қарқындылығын
қамтамасыз ететін бастапқы конструкциядағы және диірменнің тік көп сатылы
конфигурациясының ұнтақтау роторлары мен статорларын пайдалану арқылы қол
жеткізіледі. Нәтижесінде диірмен жоғары өнімділікке, жинақылыққа ие және байыту
кезінде пайдалы қазбаларды алу дәрежесін арттыруға мүмкіндік береді.
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СФТ ҚАЗАҚСТАН

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Мұстафин көшесі, 7/2
Караганда, M02A5M1, Қазақстан
тел.:
+7 721 291 05 91
e-mail:
sabina.makhmutova@cft.kz
web:
www.cft.kz
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«СФТ Казахстан» ЖШС ұсынады:
• Негізгі және жергілікті желдету Korfmann үшін осьтік жоғары қысымды
желдеткіштер;
• Метро туннельдерінде жұмыс істеуге арналған DLK Ventilation GmbH реактивті
желдеткіштері;
• DFT GmbH қап сүзгілері, ықшам кассеталық сүзгілер, CFT GmbH құрғақ және
ылғалды шаңсыздандыру;
• Вакуумды өнеркәсіптік шаң жинау (жылжымалы/стационарлық);
• Schaeffler подшипниктері;
• Басқару шкафтары, жиілікті түрлендіргіштер;
• Өндірістік үздіксіз қуат көздері;
• Шахтаға берілетін ауаны жылытуға арналған электр және газ жылытқыштары;
• Шахталар мен шахталарда ауаны салқындату қондырғылары.
Біз жабдықты жеткізуді, орнатуды және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз
етеміз.
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z207 СТЕНД

SON-MAK MAKINE
Каяба I. ұйымдастырылған өндірістік аймақ,
№ 4/1 индустриялық бульвар
Бурса, 16280, Түркия
тел.:
+90 224 440 0 555
e-mail:
info@son-mak.com.tr
web:
www.son-mak.com.tr
1983 жылы Бурса қаласында Изеттин Тавукчу негізін қалаған SON-MAK жоғары
сапа стандарттары қағидатын ұстанады, тұтынушылардың қанағаттануына және
инвестицияға ерекше көңіл бөледі.
Компания өзара сенім, даму және табысқа жету қағидаты бойынша өз секторындағы
жетекші және қалыптасқан компаниялардың қатарында.
Көп жылдық тәжірибесі бар SON-MAK жер асты және жерүсті барлау бұрғылау
саласында қолданылатын әртүрлі типтегі бұрғылау қондырғыларын шығарады.
Өзінің «LEVENT» брендімен SON-MAK үнемі жетілдірілуде, саладағы жаңа
тенденцияларды қадағалайды және әрқашан тұтынушылардың үлкен қанағаттануын
ескереді. Өніміндегі тұрақты өсу мен жоғары технологияға ілесе отырып, әлемдік
стандарттарға сәйкес жаңа машиналар мен құрал-жабдықтарды шығаруға
міндеттенеді.

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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SOFTLINE DIGITAL
Дербеневская жағалауы, 7 үй,
“Новоспасский” іскерлік Кварталы, 8-бет
Мәскеу, 115114, Ресей
тел.:
+ 7 495 2320023
e-mail:
digital@softline.com
web:
www.softline.ru

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z203 СТЕНД

SOLID DRILLING SOLUTIONS-QAZAQSTAN, ЖШС
Әл-Фараби даңғылы 7, Нұрлы-Тау БО, 5а Блок, кеңсе171
Алматы, 050059, Қазақстан
тел.:
+7 727 225 00 04
e-mail:
acc@soliddrilling.kz
web:
www.soliddrilling.com
SDS-Q Қазақстандағы кернді бұрғылауға арналған заманауи жабдықтар мен
құралдарды негізгі жеткізушілердің бірі болып табылады.
SDS-Q бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Біз ұсынатын өнімдер әртүрлі
жобаларда әртүрлі салаларда қолданылады, сонымен қатар қатаң бақылаудан өтеді
және ISO және CE сертификатталған сапа стандарттарына сәйкес келеді.
11 ПАВИЛЬОН, 11-161 СТЕНД

СПИРИТ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ
Лермонтов көшесі, 128/1
Иркутск, 664033, Ресей
тел.:
+7 395 276 75 40
e-mail:
spirit@irk.ru
web:
www.spirit.irk.ru
«Спирит» ғылыми-өндірістік компаниясы тау-кен өндіруші кәсіпорындарға
қызметтердің кең спектрін ұсынатын көп салалы кәсіпорын болып табылады, оның
ішінде: алтынның кен орындарын және қатты пайдалы қазбалардың техногендік
кен орындарын бағалау және барлау, геологиялық жобаларды, техникалық
және экономикалық негіздемелерді дайындау, кен орындарын өңдеу жобалары.
Ресурстарды теңдестіру. Зертханалық және жартылай өндірістік жағдайларда
кендердің, құмдардың және техногендік шикізаттың өңделу қабілетін зерттеу
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Softline Digital – бұл салалар мен озық технологиялардың тоғысқан жерінде цифрлық
шешімдерді әзірлейтін, тәжірибеге енгізетін және енгізетін сарапшылар тобы.
Біріктірілген цифрлық шешімдер портфолиосы өнеркәсіпке, бөлшек саудаға,
логистикаға, қаржыға, медицинаға бағытталған және AI, ML, CV, IoT, Big Data, VR/
AR, Data Science технологиялары негізінде құрылған. Қызметкерлерде жобаның
кез келген кезеңінде қосылуға және тапсырыс беруші командасын нығайтуға дайын
30-дан астам Data Scients және 700 әзірлеушілер бар. Softline Digital қораптан тыс
өнімдердің кітапханасы бар, олардың бүгінде 30-дан астамы есептеледі.
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және сынау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Негізгі байыту және
көмекші жабдықтар - торлар, гидроциклондар, скруббер-бутарлар, ауыр орталарды
сепараторлар, бұрандалы сепараторлар жасау. Өңдеу зауыттары, қондырғылар
мен кешендер үшін технологиялық желілерді аяқтау және орнату. Монтаждау және
орнатуды қадағалау, жабдықты іске қосуды сәулеттік қадағалау.
10 ПАВИЛЬОН, 10-104 СТЕНД

ТА ВОСТОК, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Әбілқайыр хан даңғылы,№2 үй, 79 кеңсе
Ақтөбе, 197229, Қазақстан
тел.:
+7 700 245 91 21
e-mail:
assan.d@tavostok.kz
web:
www.tavostok.kz
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«ТА Восток» ЖШС ЕАК аумағында, сондай-ақ көршілес мемлекеттер аумағында жетек
тетіктерін жетекші жеткізушілердің бірі болып табылады. «ТА Восток» ЖШС – бұл:
• Дана корпорациясының ресми дилері, жетек тетіктерін өндіруде әлемдік
көшбасшы,
• Reich Kupplungen ерпімді муфталар өндірушісінің ресми өкілі (Германия).
Осы өнімдерден басқа, «ТА Восток» ЖШС өз тұтынушыларына басқа әлемдік жетек
тетіктерін өндірушілердің қосалқы бөлшектерін ұсынады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-130 СТЕНД

ТАКРАФ/ДЕЛКОР
Энтузиастар бульвары, 2 үй, 15 қабат, 30 кеңсе
Мәскеу, 109544, Ресей
тел.:
+7 495 280 13 88
e-mail:
viktoria.klimenko@takraf.com
web:
www.takraf.com
Танымал ТАКРАФ (TAKRAF) және ДЕЛКОР (DELKOR) брендтерімен ұсынылған ТАКРАФ
Групп тау-кен өнеркәсібі және онымен байланысты салалар үшін инновациялық
технологиялық шешімдерді ұсынады. Ғасырлар бойғы тәжірибемізге сүйене отырып,
біз тау-кен өндіру, рулонды ұсақтау, материалдарды өңдеу, қатты сұйықтықты бөлу
және минералды өңдеу салаларындағы тұтынушыларымыздың қажеттіліктерін ең
жақсы қанағаттандыратын жабдықты, жүйелерді және қызметтерді ұсынамыз. Дүние
жүзіндегі зауыт иелері мен техниктері қауіпсіз және сенімді жабдықпен жұмыс істеу
кезінде тиімділікті арттыру арқылы операциялық шығындарды азайту және қоршаған
ортаға теріс әсерді азайту үшін біздің инженерлік шешімдерімізге сенеді.

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

Қатысушылардың
сипаттамалары
9 ПАВИЛЬОН, 9-039 СТЕНД

ТАУ-КЕН ҚАЗАҚСТАН ЗТБ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ
Достық даңғылы, 52/2
Алматы, 50010, Қазақстан
тел.:
+7 727 250 20 44
e-mail:
tauken.kaz@gmail.com
web:
www.taukenqazaqstan.kz

11 ПАВИЛЬОН, 11-184 СТЕНД

ТЕГА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД
Варшава тас жолы, 46 үй, 504 кеңсе
Мәскеу, 115230, Ресей
тел.:
+7 495 665 17 49
e-mail:
office.tega@mail.ru
web:
www.tegaindustries.com
Компания пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеуде қолданылатын өнеркәсіптік
материалдар мен бұйымдарды әзірлеп, шығарады. Заманауи технологияларды
пайдалану компанияға тау-кен өндіру және өңдеу өнеркәсібінің өндірістік
процестерінің талаптарына барынша сай келетін халықаралық сападағы өнімдерді
шығаруға мүмкіндік берді. Өнімді тұтынушылар Ресейдің, Қазақстанның, Американың,
Еуропаның және бірқатар Африка елдерінің көптеген тау-кен металлургиялық және
тау-кен өндіруші кәсіпорындары болып табылады.
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ОЮЛ Тау-Кен қауымдастығы Қазақстан
www.taukenqazaqstan.kz
«Тау-Кен» қазақстандық қауымдастығы Қазақстандағы тау-кен өнеркәсібіндегі
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қорғау мақсатында
ұйымдастырылды.
«Тау-Кен» Қазақстан қауымдастығының жақын арадағы жоспарларында:
1. Тау-кен өнеркәсібіндегі ШОБ субъектілерінің мүдделерін ескере отырып, салық
заңнамасындағы өзгерістер:
• ірі және шағын/орта кәсіпорындар үшін ҚОҚМ мөлшерлемелерін бөлу қажет.
• егер салық төлеуші шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі болса, ҚОҚМ
ставкасына 0,5 төмендету коэффициентін белгілеу.
2. ШОБ қолдауының мемлекеттік бағдарламасына тау-кен өнеркәсібіндегі ШОБ
субъектілерін енгізу.
• қаржыландырудағы бар кедергілерді жою және тау-кен өнеркәсібіндегі шағын
және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды басқа салалардағы шағын және
орта кәсіпкерлікпен теңестіру қажет.
Қазақстандағы тау-кен өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнестің ортақ мүдделерін
бірлесіп қорғау үшін «Тау-Кен Қазақстан» қауымдастығына қосылыңыз.
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ПАВИЛЬОН 10, СТЕНД 10-094

ТЕКМАЙН, ЖШС
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Қазыбек Би көшесі, 50
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 727 310 00 78
e-mail:
info@techmine.kz
web:
www.techmine.kz
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TechMine Қазақстандағы NORDIC LIGHTS® компаниясының ресми дистрибьюторы
болып табылады. Біз ауыр жүк көліктерінің және жол талғамайтын көліктердің барлық
түрлеріне жоғары сапалы фараларды жеткіземіз.
NORDIC LIGHTS® фаралары конвейерге жеткізу және тау-кен, құрылыс, ауыл
шаруашылығы, әлемдік жетекші брендтердің жүк тиеу жабдықтарын өндіру үшін OEM
компоненттері ретінде пайдаланылады. Сапаны еуропалық бақылау, халықаралық
стандарттарға сәйкестік, озық инженерия – осының барлығы арнайы жабдықты
жоғары сапалы жұмыс жарығымен қамтамасыз ету және ең қиын жағдайларда
персонал қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде NORDIC LIGHTS® фарларын №1
таңдау жасайды.
Фаралар өз ресурсын дамытуға және бастапқы инвестицияны тез өтеуге кепілдік
береді.
Шынымен жетілдірілген және сенімді жарықтандыру құрылғылары.
10 ПАВИЛЬОН, 10-068 СТЕНД

ТЕЛКО ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС
Абай көшесі 109В, 3 қабат
Алматы, 050008, Қазақстан
тел.:
+7 727 313 10 66
e-mail:
telkocentralasia@telko.com
web:
www.telko.com
Telco Central Asia тау-кен металлургия өнеркәсібіне арналған өнімдерді импорттаушы
және дистрибьютор болып табылады. Тиімді логистика және сақтау жүйесінің
арқасында Telco кенді байыту және металды қалпына келтіру процесінде қолданылатын
еріткіштердің және басқа химиялық заттардың кең ауқымын тікелей өндірісіңізге
тез жеткізе алады. «Telco Central Asia» ЖШС ExxonMobil Chemicals компаниясының
Қазақстан, Әзірбайжан, Өзбекстан, Түркіменстан және Қырғызстандағы ресми
дистрибьюторы болып табылады. 15 жылдан астам Telco Group ExxonMobil Chemicals
өнімдерін Шығыс Еуропа, Балтық және ТМД елдерінің нарықтарында ұсынады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-086 СТЕНД

TEST INSTRUMENTS, ЖШС
Розыбакиев көшесі, 184
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.:
+7 727 379 99 55
e-mail:
info@ti.kz
web:
www.ti.kz www.pribor.kz
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Test Instruments ЖШС 2004 жылы Алматыда құрылған және бүкіл Қазақстан бойынша
өнеркәсіптік аспаптар мен жоғары сапалы құралдарды жеткізеді.
Біздің өнімдер құрылыста, энергетикада, машина жасауда кез келген жабдықты
пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін, энергия аудиті мен мониторингі
үшін, техникалық диагностика үшін, сондай-ақ жөндеу, техникалық қызмет көрсету
және профилактикалық қызмет көрсету үшін қолданылады.
Негізгі өнімдер: мультиметрлер, мегаомметрлер, жерге қарсылық өлшегіштер, электр
қауіпсіздігіне арналған сынауыштар мен құрылғылар, тепловизорлар, пирометрлер,
осциллографтар, қуат сапасының анализаторлары, сигнал генераторлары,
дәнекерлеу станциялары, лазерлік деңгейлер мен рулеткалар, әртүрлі монтаждық
және қосалқы құралдар болып табылады.
Негізгі брендтер: ACUTE, BOSCH, CRC KONTAKT CHEMIE, FLIR, Autoboss, Trisco,
Sonel, UNI-T, ERSA, Bernstein, AOYUE, Proxxon, Matrix, Guide infrared, Pro’sKit, Elspec,
Связьприбор, Mastech және т.б.
Барлық өнімдер өндірушілерден жеткізіледі.

ТЕХНОАНАЛИТ, ЖШС
ул. Крылова 85
Өскемен, 070004, Қазақстан
тел.:
+7 723 225 23 59
e-mail:
tehnoanalit@mail.ru
web:
www.tehnoanalit.com
«ТехноАналит» ЖШС Қазақстан Республикасындағы жетекші ғылыми және өндірістік
компаниялардың бірі болып табылады. Кәсіпорынның негізгі өнімі әртүрлі заттар мен
материалдарды сапалық және сандық химиялық талдауға арналған СРВ-1 рентгендік
спектрометрлер болып табылады.
Кәсіпорында рентген аппаратурасын жобалау, өндіру және сату бойынша барлық
қажетті мемлекеттік лицензиялар бар. СРВ-1 рентгендік спектрометрлер Қазақстан
Республикасы мен Ресей Федерациясының өлшеу құралдарының тізіміне енгізілген.
СТЕНДСІЗ ҚАТЫСУ

ТЕХНОИНКОМ, ЖШҚ
Белгород, Ресей
тел.:
+7 4722 42 42 11
e-mail:
info@technoincom.ru
web:
www.technoincom.ru
«ТЕХНОИНКОМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күрделі жұмыс жағдайында
жұмыс істейтін жабдықты әртүрлі тозудан қорғау және оның қызмет ету мерзімін
арттыру үшін технологиялық шешімдерді әзірлейді және енгізеді.
Біз өз өндірісіміздегі тозуға төзімді материалдарды қолданумен де, әлемде бар
ең заманауи материалдарды қолданумен де жұмыс істейміз. Біз автоматты жабу
әдістерін және роботты кешендерді қолданамыз. Тозуға төзімді бұйымдарды қолдану
және өндіру технологиясын «TECHNOINCOM» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
мамандары әзірлеген.
TECHNOINCOM LLC толық циклді кәсіпорын болып табылады:

• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

ПАВИЛЬОН 9, СТЕНД 9-030

93

Қатысушылардың
сипаттамалары
1.
2.
3.

Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес біз дизайнтехнологиялық зерделеу және бұйымдарды дайындаудың толық циклін
шығарамыз.
Біз Тұтынушының техникалық тапсырмасына сәйкес нөлдік циклден тозуға
төзімді бөлшектерді, жинақтарды, төсемдерді, металл конструкцияларды
әзірлейміз және жасаймыз.
Тозған бөлшектерді қалпына келтіру және қатайту жұмыстарын жүргіземіз.
ПАВИЛЬОН 9, СТЕНД 9-028

ТИТАН КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІП ТОБЫ, ЖШС
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Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі 33, 1003 кеңсе
Нұрсұлтан, 010000, Казахстан
e-mail:
tpgt@tpgt.kz
web:
energotech.satu.kz
www.tpgt.kz
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«ТПГ «ТИТАН» ЖШС Қазақстан нарығында 10 жылдан астам жұмыс істейді және
мұнай-газ, тау-кен металлургия, химия және энергетика салаларына арналған
технологиялық жабдықтарды күрделі жеткізу және кілт тапсыру бойынша орнатуға
маманданған.
Осы кезеңде біздің компания өзін сенімді серіктес ретінде көрсетті, біздің компанияға
хабарласу арқылы сіз кәсіби көмекке сене аласыз.
«ТПГ «ТИТАН» компаниясы сіздің техникалық ерекшеліктеріңізге сәйкес жабдықты
немесе шешімдерді таңдауға көмектесетін, сонымен қатар барлық талаптарға
жауап беретін ең жақсы шешімді таңдау үшін тапсырманы талдау үшін сіздің
кәсіпорыныңызға келуге дайын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді, кездесулерге
қатысып, сізге ыңғайлы кез келген уақытта біздің компания өнімдерін ұсынынуға
болады.
Біздің компания жабдықты жеткізу мен орнатуды қоспағанда, қызметтің барлық
салаларында қарқынды дамып келеді, біз сізге кепілдік және кепілдіктен кейінгі
қызмет көрсетуді ұсынуға дайынбыз. Қызмет көрсету тобында кез келген уақытта
көмекке келетін үздік мамандар жұмыс істейді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-133 СТЕНД

ТЛТ-ТУРБО ГМБХ
Gleiwitzstrasse 7
Цвайбрюкен, 66482, Германия
тел.:
+49 6332 8080
e-mail:
tlt@tlt-turbo.com
web:
www.tlt-turbo.com
TLT-Turbo өнеркәсіптік желдетудегі жаңашыл технологиялар мен инновациялардың
күшті дәстүріне негізделген. Компанияның 145 жылдан астам тәжірибесі бар. Біз
инженерлермен біріге отырып, тау-кен, өнеркәсіптік және энергетикалық желдету
өнімдері мен шешімдерінің әлемдегі жетекші жеткізушісі болуға ұмтыламыз. Біз
өнімдерімізге аз тозу арқылы жоғары өнімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін патенттелген жоғары өнімді дизайнды әзірледік, өйткені олар қатал және
абразивті жұмыс жағдайларына қолайлы. Бұл СО2 шығарындыларын азайтады,
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энергия шығындарын айтарлықтай төмендетеді, ақаулар арасындағы орташа
уақытты ұзартады және аз техникалық қызмет көрсетуді талап етеді, сонымен бірге
тұтынушыларымызға жоғары желдету өнімділігін береді.
ПАВИЛЬОН 10 , 10-079 СТЕНД

ТОПМАЙНИНГ, ЖШС
Сығанақ 43 БЦ Ансар
Нұр-Сұлтан, 010000, Казахстан
тел.:
+ 7 7172 79 27 50
e-mail:
office@topmining.kz
web:
www.topmining.kz

9 ПАВИЛЬОН, 9-018 СТЕНД

ТОТЕЛ ИНСТРУМЕНТС, ЖШС
Ислам Каримов көшесі 164, 201 кеңсе
Алматы, 050009, Казахстан
тел.:
+7 702 106 59 24
e-mail:
kurinat@yandex.com
«Тотел Инструментс» ЖШС келесі өндірушілердің ресми дистрибьюторы болып
табылады:
REFLEX:
• Бұрғылау өнімділігін және бұрғылау қондырғысын түбінде станокты жақсарту
технологиялары,
• Деректерді жинауға және қағазсыз есеп беруге арналған бағдарламалық
қамтамасыз ету;
• Қауіпсіз бұлттық қызметтер,
• Нақты уақыт режимінде жер қойнауын визуализациялау,
• Геологиялық мәліметтерді түсіндіруге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету;
• Ұңғымаларды инклинометрияға арналған жабдық;
• Негізгі бағдарлау және гамма-сәулелік тіркеу технологиялары.
AMC (Australian Mud Company) бүкіл әлем бойынша тау-кен өндіру, су бұрғылау,
көлденең бағытта бұрғылау және азаматтық құрылыс салаларына арналған сапалы
бұрғылау полимерлерінің кең ауқымын және арнайы өнімдерді әзірлейді және
шығарып, жеткізеді. Бұл өнімдер бұрғылау жұмыстарын оңтайландыруға және
қоршаған ортаға тигізетін әсерді азайтуға арналған жабдықтардың кең ауқымымен
толықтырылған.
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«ТопМайнинг» ЖШС Қазақстан Республикасының тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарын
машиналармен, жабдықтармен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етумен
айналысады. Біз тау-кен өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындардың тұрақты және
тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін кез келген күрделіліктегі жедел жеткізуді
қамтамасыз ету үшін құрылды.
Компаниямен ынтымақтастықтың артықшылықтары:
• Дилерлік жеңілдікті қолдану;
• Өндірушінің кепілдігінің шарттары мен шарттары;
• Техникалық тапсырманы құрастыруға және сәйкес жабдықты таңдауға көмектесу.

95

Қатысушылардың
сипаттамалары
10 ПАВИЛЬОН, 10-105 СТЕНД

THRANE & THRANE TEKNIKK

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Қонаев көшесі 181Б
Алматы, 050010, Казахстан
тел.:
+7 727 329 29 11
e-mail:
mail@thranegroup.com
web:
www.thranegroup.com
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«Thrane & Thrane Teknikk» бүкіл әлемнен ең соңғы, үнемі жетілдірілген өнімдер мен
ноу-хауды, толық ауқымды жобалардан тапсырыс беруші тапсырыстарға дейін
нарықтағы ең жақсы технологияны әкеледі. «Thrane & Thrane Teknikk» Скандинавия мен
Орталық Азияда өнеркәсіптік технология және дизайн саласындағы инновациялық
шешімдерді ұсынады.
«Thrane & Thrane Teknikk» 2011 жылы құрылған және Қазақстанда, Украинада,
Норвегияда және Ұлыбританияда жұмыс істейтін «Thrane & Thrane Teknikk» A/S
(Норвегия) жалғасы және серіктесі болып табылады. «Thrane & Thrane Teknikk» 1954
жылдан бері химия және тау-кен өнеркәсібі салаларына жоғары сапалы жабдықтар
мен бейімделген шешімдерді жеткізеді.
Кәсіпорын тау-кен, металлургия, құм-қиыршық тас өнеркәсібіне арналған
жабдықтармен айналысады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-060 СТЕНД

TRATOS CAVI
Полушкин роща көшесі, 16 үй,
46а құрылыс, үй-жай 4, а/ж 972,
Ярославль, 150000, Ресей
тел.:
+7 717 297 21 20
+7 495 669 68 98
e-mail:
mail@gegroup.ru
web:
www.tratosgroup.com
TRATOS CAVI 350 кВ-қа дейінгі кернеуге арналған кез келген конструкциясы,
оқшаулау түрі мен броньы бар TRATOS кабель өнімдерін өндіруге маманданған:
қуат, басқару, қазу, шахталық, аралас, талшықты-оптикалық және т.б., тау-кен және
өңдеу өнеркәсібіне, ең ауыр жағдайларда, әртүрлі температуралық жағдайларда
және тұрақты механикалық жүктемелердің, күн радиациясының, экстремалды ауарайы жағдайларының және агрессивті орталардың әсерінен төсеу мен пайдалануды
ескереді.
9 ПАВИЛЬОН, 9-040 СТЕНД

TUFEKCIOGLU KAUCUK MAKINA VE MADENCILIK SAN. TIC. A.S.
1.Organize Sanayi Bolgesi Avar Caddesi No:6
Анкара, 06935, Түркия
тел.:
+90 312 267 10 90
e-mail:
info@tk.com.tr
web:
www.tk.com.tr
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Бұл кен байыту машиналарының резеңке қосалқы бөлшектерін шығарудан басталып,
уақыт өте келе бастапқы кен байыту машиналарын шығаруға және «сақадай сай»
флотациялық зауыттың құрылысына дейін дамып келе жатқан өндірістік оқиға.
1954 жылы Абдулкадир ТЮФЕКЧИОГЛУ құрған Тюфекчиоглу резеңке және машинасы
тау-кен өнеркәсібінде, шыны керамика және агрегаттық салаларда ұнтақтау, байыту
машиналары және руданың қосалқы бөлшектері үшін пайдаланылатын резеңке
төселген диірмендері бар қызметтерді ұсынады.
9 ПАВИЛЬОН, 9-036 СТЕНД

ТЯЖМАШ АҚ

«ТЯЖМАШ» АҚ Ресейдегі ауыр және энергетикалық машина өндеу компаниялар
рейтингінде бірінші орындардың бірін алады. Компания 1941 жылы құрылған және
қазіргі уақытта жылу, су және атом электр станцияларында, металлургиялық және таукен комбинаттарында, сондай-ақ кеме жасау және ғарыш айлақтарында сұранысқа
ие жабдықтардың кең ауқымын өндіруші болып табылады.
Елу жыл бойы «ТЯЖМАШ» АҚ кенді ұнтақтау, ұсақтау және конвейерлік жабдықтарды
жобалау және шығарумен айналысады. Өткен кезеңде зауытта бес жүзден астам
түрлі өлшемдегі диірмен, төрт жүзден астам ұсақтағыш, сондай-ақ жалпы ұзындығы
төрт жүз шақырымнан асатын екі мыңнан астам конвейер шығарылды. Зауыт
өнімдері жаңа құрылыстарды салуда да, жұмыс істеп тұрған тау-кен комбинаттары
мен өңдеу фабрикаларын жаңғыртуда да сұранысқа ие.
9 ПАВИЛЬОН, 9-044 СТЕНД

ҮЛБІ-ЭЛЕКТРО ПКФ ЖШС
Абай даңғылы, 102
Өскемен, 070005, Казахстан
тел.:
+7 723 229 35 96
e-mail:
info@ulbaelectro.kz
web:
www.ulbaelectro.kz
«Үлбі-Электро» өндірістік-коммерциялық фирма» ЖШС – Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102 мекенжайында орналасқан сорғы және электр
жабдықтарын шығаратын қазақстандық өндіруші.
Өндірілген жабдық құрылыста немесе жаңғыртуда: тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылықта, жылумен жабдықтауда, сумен жабдықтауда, канализацияда,
металлургияда, тау-кен өндіруде, уран өндіруде, химия өнеркәсібінде қолданылады.
Біздің негізгі тұтынушыларымыз «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Алтыналмас АК» АҚ,
«ҮМЗ» АҚ, «Казцинк» ЖШС, «Қазсушар» РМК, «ММГ» АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС,
«Полиметалл» және т.б.
Кәсіпорынның негізгі міндеті – шетелдік бәсекелестердің бағасынан 35-40% төмен
бағамен заманауи материалдардан еуропалық сапада жоғары тиімді энергия
үнемдейтін жабдықты шығару.
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Гидротурбинная көшесі, 13
Сызран, 446010, Ресей
тел.:
+7 8464 37 24 81
+7 8464 37 82 02
e-mail:
info@tyazhmash.com
web:
www.tyazhmash.com

97

Қатысушылардың
сипаттамалары
11 ПАВИЛЬОН, 11-195 СТЕНД

UGURMAK
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Достық даңғылы, 188
Алматы, 050010, Казахстан
тел.:
+7 727 313 20 93
e-mail:
info@deca.kz
web:
www.deca.kz
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UGURMAK – UGUR MAKINA компаниясының тіркелген сауда белгісі. UGUR MAKINA
1974 жылы құрылғаннан бері ұсақтау және сүзгілеу жабдықтары саласында 40 жылға
жуық тәжірибесі бар түрік өнеркәсібіндегі жетекші компаниялардың бірі болып
табылады.
Ugurmak ® сауда белгісімен жабдықтар:
1. Ұсатқыштар: жақасты ұсатқыштар, соққылы ұсатқыштар, кәдімгі ұсатқыштар, тік
білікті ұсатқыштар, қайта өңдейтін ұсатқыштар, балғалы ұсатқыштар.
2. Экрандар: вибрациялық экрандар, көлденең экрандар, көлбеу экрандар, торлы
экрандар
3. Сүрлемдер: жемдік силостар, белдемдік силостар, кенді силостар, құм
силостары.
4. Конвейерлер: стационарлық конвейерлер, жылжымалы конвейерлер.
5. Жылжымалы ұсатқыштар: жылжымалы жақ ұсатқыштар, жылжымалы соққылы
ұсатқыштар, шынжыр табанды соққылы ұсатқыштар, шынжыр табанды
ұсатқыштар.
6. Ұсақтау және сұрыптау кешендері: стационарлық және жылжымалы.
9 ПАВИЛЬОН, 9-029 СТЕНД

ULSAN METROPOLITAN CITY
201, Jungang-ro
Ulsan, 44675, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 52 229 2742
e-mail:
bufferbrush@korea.kr
web:
www.ulsan.go.kr/u/english
Ульсан, Кореяның оңтүстігінде орналасқан порт қаласы, Азиядағы ірі өнеркәсіптік
қалалардың бірі болып табылады.
Ол Кореядағы автомобиль, кеме жасау және мұнай-химия өнеркәсібі үшін ең жақсы
өнеркәсіптік кластерді құрайды және корей экономикасының өсу қозғалтқышы
ретінде берік орын алады.
2021 жылы Ульсанның экспорты 74,3 миллиард долларды құрады және Кореяның
өнеркәсіп өнімін 12%-ға өндірді.
Әзірге 37 түрлі елден 173 шетелдік компания Ульсанға 9,2 миллиард доллар
инвестиция салуда.
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9 ПАВИЛЬОН, 9-038 СТЕНД

UNDERGROUND SOLUTIONS, ЖШС
Ілияс Есенберлин көшесі, 53
Жезқазған, 100600,
тел.:
+7 777 256 13 80
e-mail:
info@unsol.kz
•
•

TUMI R. B. (Перу) өндірген тік тау-кен қазбаларын (өрлемелі) бұрғылауға
арналған қондырғыларды көтерме және бөлшек саудада сату.
Сервистік бұрғылау қызметтері.
11 ПАВИЛЬОН, 11- 189 СТЕНД

УЗПМ

Орал мұзға қарсы материалдар зауыты (УЗПМ) - көктайғаққа қарсы заманауи
материалдарды шығаратын ресейлік өндіруші. Тиімділік пен экологиялық тазалық,
қысқы жолдардағы тазалық пен қауіпсіздік, аяқ киімге әсер етуді азайту және
металдар мен цемент-бетон конструкцияларына коррозиялық әсерді азайту жаңа
буын мұздануға қарсы агенттерді әзірлеу кезінде ескерілетін басымдықтар болып
табылады. Біздің өнімдердің осы және басқа да қасиеттері Ресейде және әлемде
лайықты бағаланады.
9 ПАВИЛЬОН, 9-033 СТЕНД

УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ
Металлургтер көшесі, 12, пом.12
Магнитогорск, 455000, Ресей
тел.:
+7 3519 585 009
e-mail:
inf0@uer74.ru
web:
www.uer74.ru
“УралЭнергоРесурс” компаниялар тобы — қызметі мыналарға бағытталған заманауи
және жоғары технологиялық кәсіпорындар:
• бекіту регламенттерін әзірлеу және анкерлік бекітпе, оның ішінде тюбингтік және
арматуралайтын материалдар, болат және полимер фибраларын өндіру
• металл конструкцияларын және стандартты емес жабдықтарды дайындау
• міндеттерді шешу: объектілерді тексеру, сараптау, жобалау және жұмыс
құжаттамасын әзірлеу және жөндеу (оның ішінде гидрооқшаулау) бойынша
• негізгі технологиялық жабдықты және толтырғыш қоспалардың құрамын таңдай
отырып,” толық аяқталған “ төсеу кешендерін жобалау
• негізгі технологиялық жабдықтарды таңдаумен байыту фабрикаларының
ғимараттары мен технологиялық процестерін жобалау
• термопластикалық жабындар негізінде Болат жерасты металл құрылымдарын
коррозиядан қорғау технологиясын жасау
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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Монастырская көшесі, 2
Пермь, 614000, Ресей
тел.:
+7 800 500 85 37
e-mail:
Info@uzpm.ru
web:
www.uzpm.ru
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• тау-кен өндіру саласындағы іздестіру жұмыстары
Уралэнергоресурс және JINPENG MINING MACHINERY консорциумы тау-кен байыту
өндірісі саласындағы қызметтердің толық кешенін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
JINPENG MINING MACHINERY-тау-кен байыту жабдықтарын әзірлеу, өндіру, сату
және қызмет көрсету қызметтерін біріктіретін жоғары технологиялық кәсіпорын. Ол
құжаттаманы әзірлеуді, кәсіби жабдықтармен және материалдармен жабдықтауды,
сондай-ақ ҚХР кен байыту индустриясының объектілерінде құрылыс салуды
қамтитын кешенді мердігерлік (EPC/EPCM) қызметтерін көрсетуде көшбасшы болып
табылады.
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z200 СТЕНД

ФЕРРОНОРДИК ҚАЗАҚСТАН, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Сүйінбай даңғылы, 157/1
Алматы, A20C6X7, Қазақстан
тел.:
+7 771 741 02 82
web:
www.ferronordic.com
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«ФЕРРОНОРДИК ҚАЗАҚСТАН» ЖШС
Ферронордик Қазақстан – Volvo Construction Equipment және Mecalac
компанияларының Қазақстандағы ресми дилері болып табылады.
Компания өз қызметін 2010 жылы Ресейде бастады. Қазіргі уақытта Ферронордик
Ресейдің барлық федералды округтерінде 80-нен астам филиалдары мен 1100-ден
астам қызметкерлері бар.
Компанияны нарық сегменттерінде жетекші сервистік және сауда компаниясы
ретінде қарастыру керек.
2019 жылдың қаңтарынан бастап Ферронордик Қазақстан компаниясы өз қызметін
бастады. Компанияның бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Қазіргі уақытта
Компанияның филиалдары Алматыдан басқа Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Ақтөбе,
Шымкент және Өскемен қалаларында да бар.
Модельдердің кең ауқымы мен инновациялық тәсілдер арқасында біз әртүрлі
салаларға арналған шешімдерді ұсынамыз. Ферронордик Қазақстан Volvo
Construction Equiment және Mecalac брендтерінен құрылыс, жол және тау-кен
жабдықтарын жеткізеді және қызмет көрсетеді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-093 СТЕНД, 10-063 СТЕНД

ФЛСМИДС, ЖШС
Тимирязев көшесі, 42, 20 павильон
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.:
+7 727 344 15 15
e-mail:
info.qazaqstan@flsmidth.com
web:
www.flsmidth.com
FLSmidth – 60 елде өкілдігі бар халықаралық ұйым. FLSmidth - тау-кен өнеркәсібіне
арналған инженерлік, жабдықты өндіру және қолдау шешімдерінің жетекші жеткізушісі
болып табылады. FLSmidth минералды және материалдарды өңдеу процесінің барлық
ағыны үшін меншікті жабдықты жеткізетін ең үлкен орнатылған жабдық базасына ие.
Біздің компанияның бірегей тәсілі жобаның бүкіл өмірлік циклін қамтиды. Біз жеке
өнімдер мен қызметтерден бастап толық зауыттарға, технологиялық желілер мен
зауыттарға дейін барлығын жеткіземіз және толық жөндеу шешімдерін ұсынамыз.
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FLSmidth тобына әлемге әйгілі өндірушілер кіреді, олардың ішінде: ABON, Buffalo,
Dorr-Oliver, EIMCO, Fuller-Traylor, Raptor, KREBS, Summit Valley, Koch, MVT, RAHCO,
Moller, FLSmidth Automation, Pneumapress, ESSA, MAAG Gear, Knelson, Ludowici ,
Decanter Machine және т.б.
Біз сіздің әлеуетіңізді ашуға көмектесеміз.
11 ПАВИЛЬОН, 11-181 СТЕНД

FI UNION, ЖШС
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/14 ғимарат
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 717 298 71 98
+7 717 227 09 10
e-mail:
cd@fi-union.com
web:
www.fi-union.com

11 ПАВИЛЬОН, 11-174 СТЕНД

FRIGORTEC GMBH
Hummelau, 1
Amtzell, 88279, Германия
тел.:
+49 75 2091 4820
e-mail:
info@frigortec.de
web:
www.frigortec.com/ru
60 жылдан астам уақыт бойы FrigorTec болат өнеркәсібі, контейнерлік терминалдар,
кокстеу зауыттары, тау-кен және мұнай-газ өнеркәсібі, қағаз фабрикалары,
химия және цемент зауыттары, теңіз қондырғылары мен электр станциялары
үшін крандарды кондиционерлеу жүйелерін шығарады. CRANEFRIGOR™ кран
кондиционерлері қауіпсіз және оңтайлы жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету үшін
кондиционер (жылу-салқын-құрғақ) кабиналары, электроника бөлмелері және
басқару бөлмелері. Сонымен қатар, біздің сүзгі жүйелеріміз оттегін береді және
кондиционерленген бөлмедегі шаң жүктемесін азайтады. Бүкіл әлемде дәлелденген
жабдық көптеген орнату және қуат нұсқаларында қол жетімді.
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«FI UNION» ЖШС (Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы) 2017 жылдан бастап сыртқы
экономикалық қызметпен айналысады, Ресей Федерациясының аумағында, ТМД
және шетелде орналасқан зауыттардың ресми өкілі болып табылады. Шетелдік
өндірістің әртүрлі түрлерін жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді және шикізатты
жеткізуде тәжірибесі бар.
Біздің негізгі серіктестеріміз: «УЗТМ – КАРТЭКС» ЖШС, «Красный Треугольник»
ЖШС, «Днепртяжмаш» ЖАҚ, «Пензатехномаш» ЖШС және т.б.
Ынтымақтастықтың артықшылықтары:
• Ресей, Қазақстан, Қытай және басқа елдердің бірқатар ірі кәсіпорындарымен
жақсы жолға қойылған қарым-қатынастардың болуы;
• Мәмілелерді маркетингтік, құқықтық, логистикалық қамтамасыз ету;
• Толық қаржыландыру мүмкіндігі, қаржы құралдарының кең спектрінің болуы.
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11 ПАВИЛЬОН, 11-164 СТЕНД

FS SERVICE KZ, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Мұстафин көшесі, 46, кеңсе205
Нұр-Сұлтан, 010009, Қазақстан
тел.:
+7 771 536 78 51
e-mail:
fs.servis.kz@gmail.com

102

«FS Service KZ» ЖШС (ФС Сервис КЗ) Johnson Controls компаниясының ресми
дистрибьюторы болып табылады. ANSUL A-101 екі компонентті автоматты өрт
сөндіру жүйесін, сондай-ақ ССПБ-Тунгус өрт сөндіру жүйесін («Современные
Системы Пожарной Безопасности» ЖШС (Ресей) орнатуға, жөндеуге, техникалық
қызмет көрсетуге маманданған.
Компанияда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағында
туындаған жағдайларға жедел ден қою және шешу үшін барлық ресурстар бар,
атап айтқанда: Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы,
Нұр-Сұлтан қаласындағы қосалқы бөлшектері мен жабдықтары бар қойма, қызмет
көрсететін көліктер паркі, жоғары білікті инженерлік және қызмет көрсетуші персонал
болып табылады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-126 СТЕНД

Х+Е ЛОГИСТИК ГМБХ
Йозеф-Бауманн Штр. 18
Бохум, 44805, Германия
тел.:
+49 234 95023 732
e-mail:
info@helogistik.de
web:
www.helogistik.de
Х+Е Логистик ГмбХ – туннельдерге арналған, тау-кен өнеркәсібі және басқа салаларға
арналған конвейерлік технологияның жетекші өндірушісі.
Біздің құзыреттілігіміз бүкіл әлем бойынша 150-ден астам жобаларда сәтті дәлелденді.
X+E туннельдік конвейерлік жүйелерді, туннельді бұрғылау машиналарына арналған
тасымалдау конвейерлерін, көлденең және тік таспалы конвейерлерді, шахталарда,
металлургияда және басқа салаларда қолдануға арналған жиілікпен басқарылатын
радиалды таратқыштарды шығарады.
11 ПАВИЛЬОН, 11-156 СТЕНД

ХАММЕР ҚАЗАҚСТАН, ЖШС
Тимирязев көшесі, 26/29
Алматы, 050040, Қазақстан
тел.:
+7 727 357 43 95
e-mail:
info@hammer-kaz.kz
web:
www.hammer-rus.ru
Hammer Kazakhstan арнайы жабдыққа арналған жоғары өнімді қондырмаларды
ұсынады - гидравликалық балғалар, гидравликалық қайшылар, ұсақтау шелектер,
айналмалы кескіштер және т.б. Hammer Kazakhstan бүкіл әлем бойынша әртүрлі
салаларға арналған жабдықтардың кең спектрін әзірлеу, өндіру, жаңғырту, жөндеу
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және сатуда 25 жылдық тәжірибесі бар ірі ресейлік сауда-өндірістік топтың бөлігі болып
табылады. Халықаралық серіктестермен бірлесе отырып, біз тұтынушыларымыздың
жеке климаттық және жұмыс жағдайларына бейімделген ең тиімді шешімдерді
әзірледік және сәтті енгіздік.
10 ПАВИЛЬОН, 10-131 СТЕНД

HAVER NIAGARA
Robert - Bosch - Strasse 6
Munster, 48157, Германия
тел.:
+49 25 197 930
e-mail:
info@haverniagara.com
web:
www.haverniagara.com

10 ПАВИЛЬОН, 10-087 СТЕНД

ХЁФТ ГМБХ
Хауптштрассе 38-40
Торғау ауданы Медеритч, 04861, Германия
тел.:
+49 34 2177 3030
e-mail:
info@hoeftgmbh.de
aleksandr.afanasev@hoeftgmbh.de
web:
www.hoeftgmbh.de
•
•
•

•
•
•

Құм, қиыршық тас, кен және басқа сусымалы материалдарды байыту
жабдықтары;
Темір жол көлігіне, жүк көліктеріне және кемелерге тиеу жабдықтары;
Әртүрлі тау жыныстарын сұрыптау және тазалау үшін стационарлық барабанды
экрандар, мысалы, әктастарды немесе басқа жыныстарды саздан тазарту,
үйінділерді өңдеу, гидротехникалық құрылысқа (жағаны қорғау, порт салу), жол
құрылысына және басқа мақсаттарға арналған үйінділер мен қиыршық тастарды
алуға, шлактарды сұрыптауға арналған;
Конвейерлік жүйелер;
Болат конструкциялар, бункерлер мен науалар;
Жабдықты жобалау, салу, дайындау, монтаждау, іске қосу және жөндеу.
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HAVER NIAGARA компаниясы HAVER & BOECKER бас компаниясының бөлігі болып
табылады.
HAVER NIAGARA компаниясының негізгі құзыреті жіктеу, жуу, бөлшектеу және
түйіршіктеу үшін тұтынушы шешімдерін табуда жатыр. Мұнда біз тапсырыс берушінің
жеке тілектеріне жауап беретін кешенді шешімдерді ұсынамыз.
HAVER NIAGARA өнім желісі тау-кен, химия, құрылыс, қалдықтарды және қайталама
шикізатты өңдеу салаларына қажетті технологиялық тізбектерді ұсынады.
HAVER NIAGARA тау-кен өнеркәсібіне арналған жабдықты шығарады, олар жеке
машиналардан да, «сақадай сай» тапсырылған өндірістік кешендерден де тұратын
жеке шешімдерді қамтуы мүмкін.
Тапсырыс берушімен, жетекші инженерлік компаниялармен және жобалау
институттарымен бірлесе отырып, біз тапсырыс берушінің тілектерін толық
қанағаттандыру үшін оңтайлы шешімдерді табамыз.
Біз техникалық негізделген шешімдер арқылы тұтынушыларымыздың сенімін
арттырамыз.
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HENAN DASWELL MACHINERY CO.,LTD.
No.2 CBD ,zhengzhou New District
Zhengzhou, 450000, Китай
тел.:
+86 15517577537
e-mail:
macine@daswell.com
web:
www.daswell.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Daswell 30 жылдан астам уақыт бойы Қытайда жоғары сапалы құрылыс және
өңдеу жабдықтарын өндіруші болып табылады. Біз жеткізетін жабдыққа негізінен
бетон араластырғыш жабдықтар, бетон сорғылары, ұнтақтау қондырғылары, шар
диірмендері, асфальт-бетон зауыттары, кірпіш машиналары, жеңіл жабдықтар
және т. б. кіреді. Daswell қызметкерлері сапалы өнім мен қызмет көрсету арқылы
жаһандық серіктестер мен клиенттерге көбірек пайда әкелу үшін көп жұмыс істеуді
жалғастырады!
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10 ПАВИЛЬОН, 10-153/1 СТЕНД

HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY
CO.,LTD
Қытай, пров. Хэнань, Чжэнчжоу,
жаңа жоғары технологиялар мемлекеттік ауданы.
Чжэнчжоу, 45000, Китай
тел.:
+86 186 255 884 41
web:
ru.break-day.com
«LIMIN» ЖАҚ Қытайдағы ұнтақтау, іріктеу және тау-кен жабдықтарының жетекші
өндірушісі болып табылады.
10 ПАВИЛЬОН, 10-120 СТЕНД

HOSOKAWA ALPINE AG
Петер-Дерфлер-штр., 13-25
Аугсбург, 86199, Германия
тел.:
+49 821 5906 0
e-mail:
a.mueller@alpine.hosokawa.com
web:
www.hosokawa-alpine.com
HOSOKAWA ALPINE ұнтақтарды, түйіршіктерді және сусымалы материалдарды құрғақ
және дымқыл өңдеуге арналған жеке зауыттар мен «сақадай сай» өндірістік желілерді
өндіруде нарықтың көшбасшысы болып табылады. Компания диірмендердің,
классификаторлардың, тығыздағыштардың және аналитикалық аспаптардың кең
ауқымын ұсынады.
Әртүрлі сусымалы материалдар үшін ұнтақтау және жіктеу, шаңсыздандыру міндеті
бар жерде HOSOKAWA ALPINE бренді озық технологияны, ерекше сенімділік пен
өнімділікті және жоғары сапа стандарттарын білдіреді.
Әрбір материалды өңдеудің өзіндік талаптары бар. HOSOKAWA ALPINE әрбір
тапсырма үшін жеке шешімдер әзірлейді. Диірмендер мен классификаторлардың
әртүрлі үлгілерінің кең ауқымы жоғары энергия тиімділігін сақтай отырып, техникалық
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және экономикалық аспектілерді біріктіре отырып, жабдықтың ең қолайлы түрін
таңдауға мүмкіндік береді. Тест орталығында тестілеу нақты инвестициялық шешім
қабылданғанға дейін процесті оңтайландыруға мүмкіндік береді.
10 ПАВИЛЬОН, 10-117 СТЕНД

CHRISTIAN PFEIFFER
Sudhoferweg 110-112
Beckum, 59269, Германия
тел.:
+49 02521 849 204
e-mail:
z.francus@christianpfeiffer.com
web:
www.christianpfeiffer.com/en

КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z211/1 СТЕНД

QINGDAO FAMBITION HEAVY MACHINERY CO.,LTD
No. 1 Yanqing Road, Chengyang District
Qingdao, 266109, Қытай
тел.:
+86 532 87900000
e-mail:
xiuhaijie@163.com
web:
www.fambition.com
Циндаодағы Лайси экономикалық даму аймағында орналасқан Qingdao Fambition
Heavy Machinery Co., Ltd. - жолсыз тау-кен жабдықтарының танымал өндірушісі.
Технологиялық жетекші кәсіпорын құруды мақсат еткен Fambition ҒЗТКЖ және
жерасты тиеу және тасымалдау машиналары, тау-кен жүк көліктері мен тау-кен
жабдықтарын өндіруге маманданған. Оның үш сериялы өнімдері және 50-ден астам
үлгілері бар.
10 ПАВИЛЬОН, 10-080 СТЕНД

CHANG SHIN INTERNATIONAL CO., LTD
32, Cheoyongsaneop 3-Gil, Onsan-eup, Ulju-gun
Ulsan-city, 44988, Оңтүстік Корея
тел.:
+82 0 52 239 3878
e-mail:
csi@okcsi.com
web:
www.okcsi.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Christian Pfeiffer Maschinenfabrik – цемент және тау-кен өнеркәсібіндегі ұнтақтау
зауыттарына арналған жабдықтарды өндіруге маманданған неміс компаниясы. Өнім
ассортиментіне құрғақ және дымқыл шар диірмендері, тозуға төзімді құймалар кіреді,
олар бүкіл әлем бойынша 1500-ден астам тұтынушыларға жеткізіледі. Сонымен
қатар, жоғары білікті инженерлер тобы қолданыстағы тегістеу желілерін жөндеуде
және жаңа толық ұнтақтау қондырғыларын жеткізуде кәсіби қолдау көрсетеді, ал
технологиялық сарапшылар ұнтақтау технологиясы саласында қызмет көрсетеді.

Бұрғылау жабдықтары мен аспаптарына маманданған өндіруші компания ретінде біз
өз өнімдерімізді әлемнің 40-тан астам еліне экспорттаймыз.
Біздің жұмыс бұрғылауға, өндіруге, маркетингке, бөлшектерді ауыстыруға, кеңес
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беруге, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге қажетті әрбір модульдің дизайнын
қамтиды. Бұл біздің компанияға бұрғылау саласында ерекше бәсекеге қабілетті
болуға көмектеседі. Біздің ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық
жобаларымыздың бірі DTH бұрғылауға арналған жаңа қосымша ретінде заманауи
бұрғылау жүйесін әзірлеу болып табылады. Жоғары технологиялармен және отандық
және жаһандық бәсекеге қабілеттілігімен біз жақсы сапалы бұрғылау өнімдерін
жеткізуді мақтан тұтамыз.
9 ПАВИЛЬОН, 9-001 СТЕНД
КӨШЕ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ, Z201 СТЕНД

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

ЧЕТРА
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Мира даңғылы, 1, 4 ғимарат
Чебоксары, 428003, Ресей
тел.:
+7 835 238 74 55
e-mail:
chetra@tplants.com
web:
www.chetra.ru
ЧЕТРА – ресейлік өнеркәсіптік және коммуналдық жабдықтардың (бульдозерлердің,
құбыр төсегіштердің және тиегіштердің), сондай-ақ «Промтрактор» зауытында
шығарылатын қосалқы бөлшектердің сауда белгісі болып табылады. Қазіргі уақытта
Ресей Федерациясының аумағында және әлемнің 30-дан астам елінде ЧЕТРА
брендімен шамамен 5000 бірлік техника жұмыс істейді. ЧЕТРА сервистік желісі
Ресейде және шетелде 50-ден астам қызмет көрсету орталықтарын қамтиды.
10 ПАВИЛЬОН, 11-158 СТЕНД

SHANDONG DALI MINING TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
CO. LTD.
No. 1 in Building 6, No. 1, Fuzhou Road
Yantai, 264006, Қытай
тел.:
+86 13553073459
e-mail:
ytdali@ytdali.com
web:
www.qxdali.co
Qixia Dali Mining Machinery Co., Ltd 1998 жылы Янтай қаласында орналасқан. Зауыт
130 000 шаршы метр аумақты алып жатыр. Қызметкерлердің жалпы саны 200-ден
асады, оның 90-ы техниктер мен инженерлер. Компания негізінен жерасты тау-кен
жабдықтары мен кен байыту жабдықтарын жобалау, әзірлеу, өндіру, монтаждау және
оқыту, қосалқы бөлшектерді жеткізу және сатумен айналысады.
Біздің компания негізінен жер асты жабдықтарын шығарады, мысалы, Scooptram,
тау-кен автосамосвалы, шахталық локомотив, жылжымалы сплиттер, масштабтаушы
және т.б. 20 жылдық зерттеулер мен эксперименттердің арқасында біздің жабдық
ауқымды және интеллектуалды болды және ол қашықтан басқаруды қамтамасыз
ете алады. Негізгі жерасты жабдықтары кеніш өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі
бойынша ұлттық сертификаттаудан өтті.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-134 СТЕНД

SCHADE ЛАГЕРТЕХНИК ГМБХ
Bruchstrasse 1
Gelsenkirchen, 45883, Германия
тел.:
+49 209 50 31 60
e-mail:
sales@schade-lagertechnik.com
web:
www.schade-lagertechnik.com

11 ПАВИЛЬОН, 11-166 СТЕНД

SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district
Shanghai, Қытай
тел.:
+86 21 583 861 89, 583 861 76
e-mail:
sbm@sbmchina.com
web:
www.sbmchina.com
SBM ұнтақтау жабдықтарын сатады.
SBM 1991 жылдан бастап ұнтақтау жабдықтарын шығарады, жеткізеді және орнатады:
ұсақтағыштар, роторлы ұнтақтағыштар, конустық ұсатқыштар, балғалы ұсатқыштар,
орталықтан тепкіш ұсатқыштар, мобильді ұсатқыштар, дірілдейтін экрандар, діріл
бергіштер, белдік конвейерлері, шар диірмендері, ультра жұқа диірмендер, MTM
және MTZ диірмендері және басқалары. Қайта өңдеу, ұсақтау және ұнтақтау үшін
СБМ шығаратын барлық ұнтақтау-ұнтақтау жабдығы пайдаланылады: тас, керамзит,
қиыршық тас, көмір, темір кені, алтын кені, сондай-ақ оларды тасымалдау және тау
жыныстары мен пайдалы қазбаларды сұрыптау үшін Қоректендіргіштер, електер мен
конвейерлер.
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SCHADE Lagertechnik GmbH (AUMUND тобы) тау-кен өнеркәсібі, энергетика, цемент,
химия және тыңайтқыштар сияқты барлық негізгі салаларға арналған сусымалы
материалдарды сақтау және араластыру технологиясының әлемдегі жетекші
жеткізушілерінің бірі болып табылады. SCHADE өзін инновациялық инженерия мен
жоғары сапалы жабдықты жеткізуші ретінде көрсетті. Компанияның құзыреттілігінің
ең жақсы растауы - қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жабдықтың өте ұзақ қызмет
ету мерзімі. SCHADE бойлық және айналмалы типтегі сақтау және араластыру
қоймаларын жобалайды және дайындайды, олар жинақтаушылармен, жүк түсіру
арбаларымен, көпір эквалайзерлерімен, порталдық және жартылай порталдық
рекультиверлермен, бүйірлік рекультиверлермен, вагондарды түсіру жүйелерімен
жабдықталған.
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10 ПАВИЛЬОН, 10-069 СТЕНД

ШЫҒЫС БҰРҒЫЛАУ КОМПАНИЯСЫ, ЖШС

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Саин көшесі, 30
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.:
+7 776 795 65 73
e-mail:
ishmatov@vbur.ru
web:
www.vbur.ru
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«Шығыс бұрғылау компаниясы, ЖШС» (ВБК) – ТМД-дағы тау-кен өнеркәсібіндегі ең ірі
сервистік бұрғылау компанияларының бірі, қатты пайдалы қазбалармен және сумен
бұрғылау бойынша әлемде 3-ші ірі бұрғылау компаниясы болып табылатын FORACO
International бөлімшесі. Қазіргі уақытта FORACO паркінде 300-ден астам техника бар.
Жұмыстар 2500-ден астам қызметкері бар 23 елде 5 континентте жүргізіледі.
ВБК кредосы ТМД елдерінде жоғары технологиялық, ауқымды және логистикалық
күрделі бұрғылау жобаларын жүзеге асыру болып табылады. Кәсіпорынның терең
бағытталған бұрғылауды (2 км-ге дейін HQ), кез келген түрдегі кернді бұрғылауды,
әртүрлі тапсырмалар үшін үлкен диаметрлі ұңғымаларды бұрғылауды жүргізуде
үлкен тәжірибесі бар.
ВБК өз жұмысында халықаралық стандарттар талаптарын және өнеркәсіптік
қауіпсіздіктің озық тәжірибелерін сақтайды.
10 ПАВИЛЬОН, 10-149 СТЕНД

XUZHOU JIUFA CONSTRUCATION MACHINERY CO.,LTD
No.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan, Қытай
тел.:
+86 0516 85056888
e-mail:
sales@xzjiufa.com
web:
www.cnxjcm.com
2002 жылы негізі қаланған Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM)
инвестициялық капиталы 16 миллион юань болатын акционерлік қоғам болып
табылады. Біз 260-тан астам жаңа және заманауи қондырғылармен жабдықталған.
Мұнда 480-нен астам қызметкер, оның ішінде 40 білікті инженер-техник қызметкер
жұмыс істейді. XJCM ISO9001 сертификатын 2004 жылдың қарашасында алды. Біз ірі
құрылыс машиналарының құрылымдарын өндіруге маманданғанбыз және жылдық
өндірістік қуатымыз 20 000 метрикалық тоннаны құрайды. Біздің өндіріс процесінде
сандық басқару, дәнекерлеу, соғу және термиялық өңдеу бар жоғары технологиялық
машиналар қолданылады. XJCM-дің негізгі өнімдері - кедір-бұдырлы крандар,
жылжымалы крандар, өздігінен тұрғызылатын мұнара крандар, көп функциялы
құбыр төсеушілер және көптеген құрылыс машиналарының бөлшектері. Олар,
әрине, стандартты сапаға ие. XJCM - XCMG үшін бәсекеге қабілетті және тамаша
жеткізушілердің бірі. Біз экскаватор шелектерін, жүк тиегіш шелектерді, рокерлерді,
ілмектерді, жебелерді, алдыңғы жақтауларды, артқы жақтауды, түйреуіш роликтерді
және басқа да тиісті өнімдерді жеткіземіз.
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ЭКОФИЗПРИБОР НТЦ, ЖШҚ
Сейфуллин көшесі, 18-56
Жезказган, 100600, Қазақстан
тел.:
+7 705 588 89 80
e-mail:
everzx@mail.ru
Құрылғыларды өндіру және жеткізу.
10 ПАВИЛЬОН, 10-132 СТЕНД

EIRICH

Hardheim қаласындағы Maschinenfabrik Gustav Eirich стратегиялық штаб-пәтері
бар EIRICH тобы араластыру, түйіршіктеу/түйіршіктеу, кептіру және ұсақ ұнтақтау
технологиясы бойынша машиналарды, қондырғыларды және қызметтерді жеткізуші
болып табылады. Біз бүкіл әлем бойынша 15 кеңсесі бар отбасылық бизнеспіз.
9 ПАВИЛЬОН, 9-024 СТЕНД

ЭБРО АРМАТУРЕН
Yenisehir Mah. Barajyolu Cad. No:23 BOF Plaza Kat:8 D:18
Стамбул, 34779, Түркия
тел.:
+90 506 340 97 86
e-mail:
huseyin@ebro.com.tr
web:
www.ebro.com.tr
Сіздің мәселелеріңізді шешу үшін біздің біліміміз бен тәжірибеміз көмектеседі!
Біз 40 жылдан астам өнеркәсіптік клапандар мен жетек жүйелерін жобалаумен,
өндірумен және сатумен айналысамыз. Бүгінгі таңда біздің компания осы саладағы
әлемдік жетекші өндірушілерінің бірі ретінде өзін танытты. Компанияда 1000-ға
жуық адам жұмыс істейді және өндірістік алаңдардың, филиалдардың және еншілес
ұйымдардың кең желісі бар. Нәтижесінде біз әлемдік нарыққа жоғары сапалы өнімді
жеткізу үшін берік негізге ие болдық, бұл бізді өндірістік жабдықты жобалау және
өндіруде сенімді халықаралық серіктеске айналдырады.
Жоғары сапа:
1993 жылы алғаш рет EN ISO 9000 сертификатталған сапа менеджменті жүйесі,
Қысыммен жұмыс істейтін жабдық директивасына (PED) сәйкестік және Машиналар
туралы директиваға сәйкес сертификатталған құжаттаманың барлығы өнімдеріміздің
ең жоғары сапасына кепілдік береді.
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Wallduerner Strasse 50
Hardheim, 74736, Германия
тел.:
+49 62 835 1605
e-mail:
eirich@eirich.de
web:
www.eirich.com
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ЭСКО САПЛАЙ ЭНД СЕРВИС ҚАЗАҚСТАН

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Достық даңғылы 192/2
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.:
+7 727 344 95 56
e-mail:
daniyar.tukubaev@mail.weir
web:
www.esco.weir
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Weir ESCO тау-кен және инфрақұрылым нарықтарында компаниялар пайдаланатын
маңызды жабдықты әзірлейді, шығарады және қызмет етеді. Тозуға төзімді
материалдарды әзірлеу саласында 100 жылдан астам тәжірибесі бар ESCO
клиенттердің қауіпсіздігі мен өнімділігін арттыратын инновациялық өнімдер мен
жеке шешімдерді жеткізетін Сала көшбасшысы болып танылды. Біздің жаһандық сату
және қолдау бөлімі барлық негізгі нарықтарда қол жетімділік пен қызмет көрсетуді
қамтамасыз етеді.
Weir ESCO көптеген өнімдерді, соның ішінде жер қазу құралдарын әзірлейді және
шығарады:
• құрылыс шөміштері, оның ішінде ауыр және шұғыл жағдайлар үшін;
• гидравликалық экскаваторлардың карьерлік шөміштері;
• фронталды тиегіштерге арналған шөміштер;
• алдын ала орнатылған кесу элементі бар шелек элементтері;
• Ultralok және Nemisys тіс жүйелері;
• адаптерлер және т. б.
ESCO Corp. болат тазартудың алдыңғы қатарлы процесі-аргонды-оттекті
көміртексіздендіруді қолданған әлемдегі алғашқы құю кәсіпорны болды.
10 ПАВИЛЬОН, 10-073 СТЕНД

ESFITECH
Луц көшесі, 1А
Таллин, 11415, Эстония
тел.:
+372 5570307
e-mail:
andrei.lebedev@esfitech.ee
web:
www.esfitech.com
ESFITECH компаниясы тапсырыс берушінің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыратын
минералды шикізатты тасымалдау және өңдеу саласындағы заманауи кешенді
шешімдерді әзірлеуге және жеткізуге маманданған.
Компания қызметкерлерінің заманауи конвейерлік және технологиялық кешендерді
әзірлеу, жеткізу және іске қосу бойынша ірі жобаларды басқару тәжірибесі, сондайақ минералдық шикізатты өндіру, тасымалдау және өңдеу саласындағы жобаларды
құруда көпжылдық тәжірибесі бар.
Жеткізілетін жабдықтың сапасы әлемдік жетекші жеткізушілердің таңдауымен және
технологиялық қондырғыларға жеке кепілдіктермен қамтамасыз етіледі.
Компанияның миссиясы – тұтынушыларымыздың қажеттіліктерін қанағаттандыратын
заманауи тиімді технологиялық шешімдерді жасау.
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ЭЗТМ, ОАҚ
Красная көшесі, 19
Электросталь, 144000, Ресей
тел.:
+7 496 577 75 05
e-mail:
eztm@eztm.ru
web:
www.eztm.ru
“Электростальский завод тяжелого машиностроения” ААҚ Ресейдегі ауыр
өнеркәсіптің ірі кәсіпорындарының бірі болып табылады. «ЭЗТМ» АҚ металлургиялық,
цементтік, ұсақтау және ұнтақтау, тау-кен байыту жабдықтарын және оған қосалқы
бөлшектерді дербес жобалайды, дайындайды және жеткізеді. Кәсіпорында өндірістің
толық технологиялық циклі бар. Біздің тұтынушыларымыздың арасында Ресей, ТМД,
Еуропа, Азия, Африка және Америкадағы зауыттар, соның ішінде Германия, Қытай,
Үндістан және АҚШ кәсіпорындары бар.

ЭПИРОК ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖШС
Р. Қошқарбаев даңғылы 1/5, БО: DownTown,
Geneva блогы, 5-қабат
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 7172 73 82 60
e-mail:
info.kz@epiroc.com
web:
www.epiroc.com
«Эпирок» – табиғи ресурстарды өндіруге, игеруге және инфрақұрылымды дамытуға
арналған тау-кен және гидравликалық жабдықтарды шығаратын жаһандық компания,
әлемнің 150-ден астам еліндегі тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
үшін заманауи шешімдерді ұсынады. «Эпирок» компаниясы 2018 жылы құрылған,
бірақ 145 жылдан астам тәжірибесі бар.
Біз инновациялық бұрғылау қондырғыларын, тау-кен және құрылыс жабдықтарын
жобалаймыз және өндіреміз, бірінші дәрежелі қызмет көрсету және шығын
материалдарын ұсынамыз. Бай тәжірибе мен білікті қызметкерлер жаңа күшпен
алға жылжуға және өнімдерімізді жақсартуға мүмкіндік береді. Компанияның өндіріс
орындары Швеция, АҚШ, Канада, Германия, Қытай, Жапония, Үндістан сияқты
елдерде орналасқан.
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EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Алтуфьевское тас жолы, 44 үй, пом. 16
Мәскеу, 127566, Ресей
тел.:
+7 495 916 61 16
e-mail:
info@epotos.ru
web:
www.epotos.ru
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“ЭПОТОС” компаниялар тобы өрт сөндіру нарығында 1991 жылдан бері жұмыс
істейді және автономды және автоматты өрт сөндірудің негізін қалаушылардың бірі
болып табылады, секунд сайын адамзаттың ең қорқынышты мәселелерінің бірі –
өртті шешуді жалғастыруда. Бүгінгі таңда “ЭПОТОС” КТ қуатты ғылыми - техникалық
әлеуетке, өзінің жоғары технологиялық зерттеу және сынақ базасына, заманауи
өндірістік қуаттарға ие, бұл оған өрт сөндіру құралдары мен жүйелерін өндіруге ғана
емес, сонымен қатар кең ауқымды объектілерді өрттен қорғау бойынша жұмыстардың
бүкіл циклін жүзеге асыруға және Ресейде және шетелде өрт қауіпсіздігі саласында
әртүрлі қызметтерді көрсетуге мүмкіндік береді.
Озық ғылыми-техникалық әзірлемелер ресейлік және халықаралық патенттермен
қорғалған. Компания өнімдері еуропалық (Словакия, Чехия, Литва, Польша, Франция,
Италия, Германия, Финляндия) және азиялық (Қытай, Оңтүстік Корея, Австралия)
нарықтарда жақсы танымал.
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РЕСЕЙ БИЗНЕСІ. ЕЛДІҢ НЕГІЗГІ
ӨНЕРКӘСІПТІК ПОРТАЛЫ
Карл Либкнехт көшесі, 22 үй, 313 кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.:
+7 343 237 25 45
e-mail:
info@glavportal.com
web:
www.glavportal.com

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

“Ресей Бизнесі” медиа-жобасы – экономикадағы оқиғалар мен үрдістер, бизнесті
басқарудың тиімді стратегиялары, инвестициялық жобалар туралы маңызды және
пайдалы ақпаратты біріктіретін бірегей интернет-алаң. Порталдың басты назарындамұнай-газ саласы, электр энергетикасы және өнеркәсіп. Оқырмандар қатарында
-кәсіпкерлер, инвесторлар, көшбасшылар-бизнес туралы сенімді ақпаратты
уақтылы алғысы келетіндер ғана емес, сонымен бірге экономикалық үрдісті өздері
жасайтындар да бар.
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БҮКІЛРЕСЕЙЛІК ТАУ-КЕН
ҚҰРЫЛЫС ДАЙДЖЕСТІ
Бирюлевский көшесі, 58-2-571
Мәскеу, 115551, Ресей
тел.
+7 905 597 19 26
e-mail:
zarovnaia@mail.ru
web:
www.mining-digest.ru
Интернет-басылым аталған секторлардың маңызды оқиғаларын (құрылыс,
тау-кен ісі, өнеркәсіп, жол саласы, жүк тасымалы, IT) жариялайды, дөңгелек
үстелдер, брифингтер, конференциялар өткізеді, федералдық іс-шаралар мен
бағдарламалардың белсенді қатысушысы болып табылады, өңірлік және халықаралық
оқиғаларды жариялауда жетекші федералдық БАҚ тізіміне кіреді.

ГЛОБУС, ЖЕР ҚОЙНАУЫН
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ БИЗНЕС ЖУРНАЛЫ
Металлургтер көшесі, 2Ф үй, оф.1-08
Красноярск, Ресей
тел.:
+7 391 251 80 12
e-mail:
globus-j@mail.ru
web:
www.vnedra.ru
Таралымы: 9 000 дана.
Шығу жиілігі: жылына бес нөмір.
ТМД елдері аумағындағы өндіруші компаниялар мамандарының арасында ең
сұранысқа ие журнал.
Бірінші нөмір 2008 жылы шыққан, журнал тау-кен саласында 14 жылдан астам уақыт
өз жұмысын жалғастырып келеді.
Журнал авторлары-тау-кен саласында білімі мен тәжірибесі бар тау-кен өнеркәсібі
кәсіпорындары мен институттарының мамандары.
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Журнал сарапшылары-бұл техника мен технологияларды, мамандандырылған
жабдықтарды енгізу және пайдалану тәжірибесі бар ірі өндіруші компаниялардың
мамандары.
Өндіруші компаниялар арасында мақсатты тегін тарату.
Журналдың өзінің мамандандырылған web-ресурсы бар: www.vnedra.ru кеншілер
мен сабақтас салалар мамандарының тәжірибе алмасуы үшін құрылған, өндіруші
және өңдеуші өнеркәсіптегі жобаларды ілгерілетуге арналған алаң болып табылады.

ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ ӨНЕРКӘСІБІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ

“Тау-кен металлургия өнеркәсібі” республикалық журналын 2008 жылы “Тау-кен
өндіру және тау-кен металлургия кәсіпорындарының қауымдастығы” ЗТБ құрылған.
Журнал беттерінде инновациялық технологияларды енгізу, өндірісті жаңғырту,
Еңбек өнімділігі мен әлеуметтік жауапкершілікті арттыру, кадрларды даярлау және
т.б. бойынша ТМК кәсіпорындары жүргізетін жұмыс әр түрлі жағынан көрінеді.
Журнал ҚР Президенті Әкімшілігінде, ҚР Парламентінде, ҚР министрліктері
мен ведомстволарында аккредиттелген және он жыл ішінде министрлік, жұмыс
берушілер мен кәсіподақ арасында пікір алмасу үшін кәсіби диалог алаңына айналды.
Кезеңділігі-жылына 12 нөмір; “Қазпошта” каталогы бойынша жазылу индексі-74112.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУ-КЕН ЖУРНАЛЫ
Қарасай батыр көшесі, 146, 401 кеңсе
Алматы, 050026, Қазақстан
тел.:
+7 747 343 15 02
e-mail:
post-dts@yandex.kz
web:
www.minmag.kz
“Қазақстанның тау–кен журналы” - мамандандырылған ғылыми-техникалық және
өндірістік журнал. 2003 жылдан бастап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде
жарияланатын материалдардың аннотациясымен 1500 дана таралыммен
шығарылады. Кезеңділігі-жылына 12 шығарылым. Қазақстан, таяу және алыс шет
елдер бойынша таратылады, Халықаралық көрмелер мен конференцияларда кеңінен
ұсынылады. Жазылу “Қазпошта” АҚ, “Эврика – Пресс” ЖШС, “Евразия пресс”
агенттігі” ЖШС каталогтары бойынша жүзеге асырылады. Жазылу индексі – 75807.
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Қонаев көшесі, 12/1, 2 қабат
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 7172 68 96 17 (редакция)
e-mail:
izdat@agmp.kz
web:
www.gmprom.kz
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ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІ,
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ
Ленин даңғылы, 6-үй, 3 құрл., 584 кеңсе
Мәскеу, 119049, Ресей
тел./факс:
+7 499 230 27 70, 230 07 71
e-mail:
gornprom@msmu.ru
http:
www.mining-media.ru

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

“Тау-кен өнеркәсібі” -тау-кен ісіндегі жетістіктер мен технологиялар, тау-кен
техникасы мен байыту жабдығы, қазіргі заманғы компьютерлік жүйелер, ғылыми
әзірлемелер, минералдық-шикізат ресурстары нарығының жай-күйі, ТМД елдеріндегі
және шетелдегі тау-кен өнеркәсібіне инвестициялар тәжірибесі туралы халықаралық
мамандандырылған ғылыми-техникалық және өндірістік журнал. 1994 жылдан бастап
шығарылады. Таралымы – 10000 дана. Мерзімділігі-жылына 6 шығарылым. ЖАК
тізіміне кіреді. Мобильді қосымша AppStore және Play Market-те қол жетімді.
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ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТАУ-КЕН
ҒЫЛЫМДАРЫ БАСПА ҮЙІ”, ЖШҚ
Академик Капица к-сі, 26-1-1
Мәскеу, 117647, Ресей
тел.:
+7 916 087 54 44
e-mail:
office@n-gn.ru
web:
www.n-gn.ru
“Маркшейдерия және жер қойнауын пайдалану” -тау-кен, геологиялық,
маркшейдерлік, экологиялық және өндіруші кәсіпорындар қызметтерінің
мамандарына, мемлекеттік билік органдарының басшылары мен қызметкерлеріне,
жоғары мектептің, ғылыми-зерттеу және жобалау институттарының ғалымдары
мен қызметкерлеріне арналған журнал. Журналда жарияланған мақалалардың
негізгі тақырыбы Пайдалы қазбаларды іздеу мен барлаудан бастап оларды өндіруге
және байытуға дейінгі Ресейдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық әлеуетін
дамыту стратегиясы мен технологиясының мәселелерін қамтиды. Журналдың негізгі
миссиясы:
• жаңа перспективалық жобалар мен технологияларды әзірлеуге және іске
асыруға арналған мақалалар жариялау;
• тау-кен ісін дамытудың өзекті мәселелерін қозғайтын ғылыми, ғылыми-көпшілік,
шолу және ақпараттық мақалаларды жариялау;
• жас ғалымдарды зерттеу және олардың ғылыми жұмыстарының нәтижелері
туралы хабардар ету.

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ҰТЫМДЫ ИГЕРУ,
ЖУРНАЛЫ
тел.:
e-mail:
web:

+7 495 950 31 60
mail@ronifo.ru
www.roninfo.ru
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“Жер қойнауын ұтымды игеру” журналы-ғылыми-техникалық және әдістемелік
басылым, 2010 жылдан бастап шығады және Роснедр кен орындарын дамыту жөніндегі
орталық комиссияның (ЦКР-ТПИ) ресми ақпараттық серіктесі болып табылады.
Журналдың тақырыбы елдің тау-кен өнеркәсібі кешенін дамыту, геологиялық барлау,
маркшейдерия, тау-кен-техникалық жұмыстар, минералды шикізатты қайта өңдеу,
кен орындарын әзірлеу жобалары, жаңа техника мен технологиялар және т.б.
мәселелерді қамтиды.

ІСКЕРЛІК РЕСЕЙ: ӨНЕРКӘСІП, КӨЛІК,
ӘЛЕУМЕТТІК ӨМІР,
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

“Іскерлік Ресей”: өнеркәсіп, көлік, әлеуметтік өмір” халықаралық журналы
экономикалық тақырыптардың кең спектрін қамтиды, 20 000 дана таралыммен
шығарылады, мекен-жайлық тарату және Ресей мен шетелдегі ең ірі
мамандандырылған көрмелер арқылы таратылады.
“Ресей бизнесі” медиа-жобасы-экономикадағы оқиғалар мен үрдістер, бизнесті
басқарудың тиімді стратегиялары, инвестициялық жобалар туралы ақпаратты
біріктіретін интернет-алаң. Оқырмандары - кәсіпкерлер, инвесторлар, басшылар.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ
АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ ПОРТАЛЫ
Тілендиев көшесі, 258 “В”
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.:
+7 727 376 62 60
e-mail:
info@infonedra.kz
“Два Кей” ЖШС қолдау көрсетілетін www.infonedra.kz интернет-ресурс ақпараттық
хабарламаларды, соңғы республикалық және әлемдік жаңалықтарды, жер қойнауын
пайдалану саласында маманданған компаниялар мен фирмалардың коммерциялық
ұсыныстарын, сондай-ақ минералогиялық, геологиялық және геохимиялық
зерттеулер бойынша материалдарды орналастырады. Веб-ресурс келушілерге
тау-кен өндіру, тау-кен металлургия өнеркәсібі және ілеспе салалар туралы ақпарат
ұсынады.
“Биржалық ақпарат” бөлімінде Лондон биржасынан алюминий, қорғасын, мыс, қалайы
бойынша ұсынылған соңғы on-line баға үрдістерін көру; жаңалықтар фреймінде
аналитикалық мақалалар мен әлемдік ақпараттық агенттіктердің есептерін оқу
мүмкіндігі бар. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдалану саласында жұмыс істейтін
компаниялар өз қатарларын мамандармен толықтыру үшін “Еңбек Биржасын”
пайдалана алады. Интернет-ресурстың мақсатты аудиториясы - бұл жер қойнауын
пайдалануға және тау-кен өндіру салаларының өнімдеріне бизнес-қызығушылық
танытатын топ-менеджерлер, менеджерлер, маркетологтар, мамандар және
Дүниежүзілік желінің пайдаланушылары. Барлық ақпарат еркін қол жетімді.
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Карл Либкнехт көшесі, 22, 313 кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.:
+7 343 237 23 74
е-mail:
press@delruss.ru
web:
www.delruss.ru
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WWW.MINING.KZ, ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІ ПОРТАЛЫ
Бұқар Жырау бульвары, 33-үй,
“Женис” Бизнес-Орталығы, 7 қабат, 50 кеңсе
Алматы, 050013, Қазақстан
тел.:
+7 727 376 33 42, (ішкі 407)
e-mail:
office@mining.kz
web:
www.mining.kz

ТАУ-КЕН ЖАБДЫҒЫ, РУДАЛАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ МЕН БАЙЫТУ

Қазақстандық тау-кен өнеркәсібі порталы-бұл Орталық Азия өңіріндегі тау-кен
өнеркәсібіне арналған мамандандырылған интернет-ресурс.
Орталық Азия өңірінің және әлемнің тау-кен өнеркәсібінің күнделікті жаңалықтары,
мамандандырылған геологиялық барлау, құрылыс және жобалау ұйымдарын
іздеу, жер қойнауын пайдаланушылармен, инвесторлармен және жабдықтарды
жеткізушілермен байланыс, озық тәжірибемен және технологиялармен алмасу, таукен саласының даму үрдістерін талдау – бұл www.mining.kz
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WWW.METALMININGINFO.KZ,
САЛАЛЫҚ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ
Қонаев көшесі, 12/1
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 705 755 69 79
e-mail:
mmi_portal@mail.ru
web:
www.metalmininginfo.kz
Қазақстанның тау-кен металлургия өнеркәсібінің салалық интернет-порталы
www.metalmininginfo.kz оған жаңалықтар ақпараты, аналитикалық шолулар,
салалық сарапшылармен сұхбат, саладағы ең өзекті тақырыптарға мақалалар,
компаниялардың баспасөз релиздері, ҚР ТКМК кәсіпорындарының тізбесі кіреді.
Порталдың тұжырымдамасы - қазақстандық тау-кен металлургия секторының
компанияларын таныстыруға және ілгерілетуге, неғұрлым өзекті және сұранысқа ие
салалық ақпаратты шоғырландыруға мүмкіндік беретін бірыңғай ақпараттық салалық
алаң қалыптастыру.

MYD PRODUCTION
Жекебатыр көшесі, 31
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.:
+7 776 444 64 44
e-mail:
info@myd.kz
instagram:
@mydproduction
MYD Production – Қазақстанның әуежайлары мен теміржол вокзалдарында
эксклюзивті жарнама операторы.
Компания әлемнің ірі әуежайларының жарнамалық стратегиясының халықаралық
тәжірибесін пайдалана отырып, объектілердің имиджін жаңғыртумен,
инновацияларды, заманауи технологияларды енгізумен айналысады. Бұл тез дамып
келе жатқан компания, онда жарнама нарығында 10 жылдан астам тәжірибесі бар
пікірлестер мен мамандар жұмыс істейді.
• 20 - 22 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан
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ӨНДІРУШІ ӨНЕРКӘСІП, ЖУРНАЛЫ
ӨНДІРУШІ ӨНЕРКӘСІП:
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ, ЖУРНАЛЫ
Мичурин көшесі, 3В үй, 405 кеңсе
Красноярск, 660068, Ресей
тел.:
+7 391 219 01 19
e-mail:
dprom@pgmedia.ru
web:
www.dprom.online

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА НАРЫҒЫ,
ЖУРНАЛ-АНЫҚТАМАЛЫҒЫ
Полковая көшесі, 3 үй, 6 бет, 305 кеңсе
Мәскеу, 127018, Ресей
тел.:
+7 495 540 52 76
e-mail:
reklama@marketelectro.ru
web:
www.marketelectro.ru
Салалық журнал - мақаланың әр нөмірінде электротехникалық нарық туралы шолу
және талдау материалдарын, сондай-ақ электротехникалық компаниялардың
мекенжай-телефон анықтамалығын қамтитын анықтамалық. Саладағы ең үлкен
тираж.
Пішімі: А4
Көлемі: 200 бет
Түсі: толық түсті
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Таралымы: 15 000 дана.
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“Өндіруші өнеркәсіп” - жер қойнауын пайдалану және пайдалы қазбаларды өңдеу
туралы прогрессивті журнал.
Бұл тек салалық тақырып және материалдардың практикалық бағыты. Журналды
технологияларды енгізуге, өндірісті жаңғыртуға және жалпы бизнесті дамытуға
жауапты өндіруші және өңдеуші сектор кәсіпорындарының басшылары мен
техникалық мамандары оқиды.
Негізгі бөлімдер:” ыстық беттер”,” біздің көзімізбен”,” қара алмаз”,” алтын
таулар”,”жер қоймасы”.
Журнал жылына 6 рет шығады. Әр шығарылымның таралымы: 11 000 дана. Федералды
таралу географиясы.
2022 жылдан бастап Қазақстанның кәсіпорындары үшін арнайы “өндіруші өнеркәсіп:
Орталық Азия”арнайы шығарылымы әзірленді. Журнал отын, тау-кен, тау-химия
өнеркәсібі кәсіпорындарының басшылары мен мамандарына бағытталған. Порталда
жаңа шығарылымды оқыңыз https://dprom.kz/
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