


Պատմություն

«Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ-ն
հիմնադրվել է 1997թ
ավտոգենային
մեքենաշինության
«Ավտոգենմաշ» «Ավտոգենմաշ» 

գործարանի հիմքի վրա, 

որը եղել է ԽՍՀՄ-ում
ձեռքի գազայրիչ
սարքավորումներ և
ջերմային կտրման
մեքենաներ արտադրող
միակ գործարանը: 



Պատմություն

Այժմ «Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ-ն

ժամանակակից ջերմային կտրման

մեքենաների, մետաղների կտրման

և ձեռքի եռակցման գազայրիչ և

գազակտրիչ սարքավորումներիգազակտրիչ սարքավորումների

նախագծում, արտադրություն և

մատակարարում իրականացնող

ընկերություն է: Ընկերությունն

ունի 130 աշխատակից:



Արտադրամասերում կատարվում են

� սև և գունավոր մետաղների
մեխանիկական մշակման
տեխնոլոգիական
գործընթացներ

� տաք և սառը
պատրաստուքների
դրոշմահատոցում

� ռոտացիոն կռում� ռոտացիոն կռում

� մետաղալարի և խողովակային
նյութերի կորզանում,

� ալյումինի և արույրի ձուլում

� զոդում

� գալվանական ծածկույթներ

� ներկման,հավաքման,էլեկտրա

մոնտաժային աշխատանքներ

� փորձարկում և
փաթեթավորում:



Նախորդ տարիների
վաճառքի ծավալները

424 000 000
533 000 000

528 000 000

2016

2017

2018



Զոդման և եռակցման սարքավորումների արտադրություն

Производство сварочного оборудования

Զոդում

Газосварка

Եռակցում

Электросварка

Կտրող
գործիքներ, այրիչներ

Резаки, горелки

Հաղորդման
տուփ

Редуктори

Եռակցում

Электросварка

Արգոնային
եռակցում

Аргоновая сварка

CO2եռակցում

CO2  сварка



Կտրող գործիքներ, այրիչներ
Резаки, горелки



Արտադրական ծավալի մեծացում

Նախատեսվում է վերսկսել
հաղորդմանտուփերի
(Редуктори)

արտադրությունը, որի
համար նախնականհամար նախնական
հաշվարկներով անհրաժեշտ
է մոտ 700,000 ԱՄՆ դոլարին
համարժեք դրամ ներդրում: 

Ներդրմանարդյունքում
ընկերությունում կավելանա
30-40 աշխատատեղ:



Արտադրական ծավալի մեծացում
Համապատասխան ֆինանսական
ռեսուրսներիառկայության
դեպքում ընկերությունը
հնարավորություն ունի սկսել
եռակցման սարքավորումների
արտադրություն և դառնալ զոդող և
եռակցող սարքավորումներ
արտադրող մասնագիտացված
միակ գործարանըմիակ գործարանը
տարածաշրջանում:  Եռակցման
սարքավորումների
արտադրություն սկսելու համար
ընկերությանըանհրաժեշտ կլինի
նախնական հաշվարկներով մոտ
1,000,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք
դրամ ներդրում: Ներդրման
արդյունքում ընկերությունում
կավելանա 50-60 աշխատատեղ:



ՌԴ- ում մեր հիմնական
գործընկերն է НПО Мидасот-ը



S Մեր ուժեղ կողմերը

- ԱՊՀ երկրներում ճանաչված բրենդ

- Գործարանային տարածքի առկայություն

- Մասնագիտացված սարքավորումների
առկայություն

- Արտադրանքի փորձարկման
սարքավորումների առկայություն

- Ղեկավար անձնակազմի մասնագիտական
փորձ

- Հմուտաշխատակազմ

W Մեր թույլ կողմերը

- Ֆինանսական ռեսուրսների սակավություն

- Նոր հոսքագծերի բացակայություն

- Երիտասարդ կադրերի բացակայություն

SWOT 

O Հնարավորություններ մեր
արտադրոթյան կազմակերպման

համար

- ԽՍՀՄ ժամանակներց եկած ճանաչում

- ՀՀ-ի ԵԱՏՄ անդամություն

T Սպառնալիքներ մեր
արտադրոթյան կազմակերպման

համար

- Ռուբլու անկայուն փոխարժեք

- Լարսի անցակետ

- ՀՀ-ում բանկային բարձր տոկոսադրույքներ

- ՌԴ-ում մեր անվան տակ կեղծ
արտադրանքների առկայություն

վերլուծություն



Վերակառուցման ենթակատարածքների անվանումը Գումարը(դոլար)

1 Շինարարական ծախսեր ...........մլն դր

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը .......մլն դրամ
Պահանջվող գումարը ..........մլն դրամ
Սեփական ներդրում ............ մլն դրամ

ետգնման ժամկետ. ....... տարի

1 Շինարարական ծախսեր ...........մլն դր

2 Սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր ........... մլն դր

3 Ենթակառուցվածքների բարելավման ծախսեր ........... մլն դր

Ընդամենը .........մլն դր

Ընդհանուր եկամուտը ...........մլն դր տարեկան



«ԱՎՏՈԳԵՆՄ» ՍՊԸԻ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ



Շնորհակալություն


