
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ

ЗАВОД»





Приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоре-
монтний завод» багатопрофільне підприємство України, засно-
ваний у 1905 році що спеціалізується капітальному ремонті та 
модернізації:

- електровозів виробництва фірми «Шкода» (Чехія) - серій ЧС-2, ЧС-4, 
ЧС-7, ЧС-8;
- електровозів виробництва «НЗВЗ» (м. Новочеркаськ) - серій ВЛ-80К, 
ВЛ-80Т, ВЛ-80С, ВЛ-82М;
- тягових агрегатів кар’єрного залізничного транспорту ОП31, ОП31А, 
ОП31АМ, ПЕ2М;
- тягових і допоміжних електричних машин електровозів серій ВЛ та 
ЧС, тепловозів, тягових агрегатів;
- колісних пар електровозів серій ВЛ та ЧС, електропоїздів ЕР1, ЕР2, ЕР9 
тягових агрегатів.

Виконує модернізацію електровозу ВЛ-80Т в пасажирський електро-
воз ВЛ40У та виготовляє запасні частини на замовлення.

Сьогодні Запорізький електровозоремонтний завод - одне найбільше 
підприємство з ремонту тягового рухомого складу України Історія 
безперебійної роботи заводу свідчить про те, що наше підприємство 
повною мірою забезпечує сучасний і якісний ремонт електровозів, їх 
високу експлуатаційну надійність і безпеку руху поїздів

Наше підприємство завжди готове до співпраці. Запорізький елек-
тровозоремонтний завод надійний і відповідальний партнер, здатний 
творчо вирішувати складні задачі.
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РЕМОНТНА ПРОДУКЦІЯ

Електровози постійного струму:

серії ЧС-2 
серії ЧС-7

Електровоз подвійного живлення:

серії ВЛ-82М

Електровози змінного струму:

серії ЧС-4 
серії ЧС-8 
серії ВЛ-80 к, т, с 
серії ВЛ-40 у

Тягові агрегати: 

ОПЕ1 
ОПЕ1А 
ОПЕ1АМ 
ПЕ2И
ПЕ2У
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КОЛІСНІ ПАРИ

Пара колісна з буксою
Пара колісна з буксою
Пара колісна з буксою
Пара колісна з буксою
Пара колісна 
Пара колісна 
Пара колісна з буксою
Пара колісна з буксою
Пара колісна 
Пара колісна з буксою
Пара колісна з буксою
Пара колісна 
Пара колісна 
Пара колісна 
Пара колісна 
Пара колісна 
Ведуча колісна пара
Пара колісна 
Пара колісна 
Пара колісна 
Ведуча колісна пар
Пара колісна 
Вагонні колісні пари всіх типів

5ТС.224.085
5ТН.224.282
5ТН.224.283
5ТН.224.284
31565.01.00
5ТН.224.048’
5ТН.224 119-120
ВЛ-82М
5ТН,224.294-296
5ТН.224.297-299
5ТП.224.290
5ТП.224.026/ЗЗРЗ
221Lo79341/d
3 290.37.00.00
3 290.37.01.00
3 648.37.01.00
52Е14-26 І_о 78365/а
52Е14-441_о 79167/с
3 836.37.00.00
3 836.37.11.00
721 Lo 89775/в
821 Lo 121750/і

ВЛ-40У
ВЛ-80 
ВЛ-80 
ВЛ-80 
ВЛ-82М
ВЛ-80К
ВЛ-80К
ВЛ-82М
ОПЕ1 
ОПЕ1 
ОПЕ1А
ОПЕ1АМ
ЧС-2 
ЧС-2 
ЧС-2 
ЧС-2 
ЧС-4 
ЧС-4 
ЧС-4 
ЧС-4 
ЧС-7 
ЧС-8 



Капітальний ремонт в обсязі 
КР-1, КР-2:

НБ-406
НБ-407
НБ-418К6
НБ-418Р 
НБ-511 
ЕД-140 
ЕД-118 
ДТ-9Н 
AL-4846et
АL-4442пр
5AL-4442np
AL-4846dt
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ТЯГОВІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Примітка: 
- новий колектор 
- нові котушки якоря
- нова магнітна система
(котушки ГП, ДП, 
полюси ГП, ДП)

- ВЛ-8
- ВЛ-82М
- ВЛ-80 к, т, с
- ВЛ-40 у
- тягові агрегати
- тепловози
- тепловози
- тепловози
- ЧС-2
- ЧС-4
- ЧС-8
- ЧС-7



Капітальний ремонт в обсязі 
КР-1, КР-2:

Електровози ВЛ-80 к,т,с, 
ВЛ-82м, ВЛ-40у
НБ-107
НБ-111
НБ-431
НБ-104
АС-8 2/4
АП-82/4
АЕ-92/4
ВЕ6-М2
НБ-455А
ЕЦТ-63/10
ДМК-1
П-11М

Тягові агрегати
ЕТВ-20
ДТ-51

ДТ-53

Електровози ЧС-2, ЧС-4, 
ЧС-7, ЧС-8

А-3432/4 (2А, ЗА, 6А, 8А, 9А)
1А-2839/4 1AU-2732/4(1 А)
А-2236/4 (1А, AU)
5А-2135/4 (6А, 11 А)
SM-4003L нове залізо якоря
SM-112L
ЗА-1731/4 (4А, 9А)
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ДОПОМІЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ

Примітка:
- новий колектор
- нові котушки якоря
- нові котушки ГП, ДП
- нові полюси ГП, ДП
- новий статор
- новий ротор
- освоєння нового статора, нового ротора
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ТЯГОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ

Капітальний ремонт в обсязі 
КР-1, КР-2:

Електровоз ВЛ-80 к, т, с, ВЛ-40 у
ОДЦЕ-5000/25Б
ОЦР-5000/25В
Електровоз ВЛ-82м
ОДЦЕ-4000/25
Електровоз ЧС-4
LTS 7.85/25
Електровоз ЧС-8
SL-66/4254/52
Тягові агрегати
ОДЦЕ 8000/10

Примітка:
зі зміною тягових обмоток

ПК-96 кулачковий з дугогасінням 
ПК-96 без дугогасіння

Електровози ВЛ-80 к, т, о, ВЛ-82м КТ-6
Електровоз ВЛ-40 у ВУ 3,5/10-1450 
Електровози ЧС-2, ЧС-4 К-2
Електровози ЧС-7, ЧС-8 К-3
Модернізація 3,5

КОНТАКТОРИ

КОМПРЕСОРИ
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ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

Трансформатори
ТРПШ-2
ТОС-41
ТЗ-1
ТН-1

Індуктивні шунти
ІШ-95 ІШ -143

Дроселі
ДС82
ДС-51

Реактори
РС-53
РС-32
РС-58
ПРА-48

Э 826.31.00 сайлентблок ЧС-4 З 836.35.12.00 
сайлентблок гідравлічного амортизатора ЧС-4
З 1619.00.00 сайлентблок підвіски редуктора
ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8
З 1619.00.00-01 сайлентблок підвіски 
редуктора ЧС-2

Э 1300.62.41.01
Э 830.62.90.01
Э 2284.62.41.01
Э 2368.37.01 
Э 1538.65.09.01 
Э 1538.63.13.01 
Э 830.63.95-01
8ТН.006.044

ЧС-2
ЧС-4
ЧС-7
ЧС-8
ЧС-2, ЧС-7, ЧС-4 
ЧС-2, ЧС-7 
ЧС-2, ЧС-7, ЧС-4
ВЛ-80 к, т,с

TEflAL-4846et
ТЕД AL-4442np
ТЕД AL-4846dt
А2236/4
А1731/4, АА2135/4 
А3432/4, 2А2839/4 
А2732/4
ТЕД НБ-418к6

САЙЛЕНТБЛОКИ

КОРПУСИ ЩІТКОТРИМАЧІВ
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ВИКОНАННЯ СКЛАДНИХ
ВИДІВ РЕМОНТУ:
Відновлення аварійних та розобладнаних локомотивів

Електровоз ЧС-8 №013 до капітально- 
відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-7 №240 до капітально- 
відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-8 №013 після капітально-
відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-7 №240 після капітально-
відновлювального ремонту
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ВИКОНАННЯ СКЛАДНИХ
ВИДІВ РЕМОНТУ:
Відновлення аварійних та розобладнаних локомотивів

Тяговий агрегат ОПЕ1 AM №003 до 
капітально- відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-8 №031 до капітально- 
відновлювального ремонту

Тяговий агрегат ОПЕ1 AM №003 після 
капітально-відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-8 №031 після капітально-
відновлювального ремонту



Електровоз ЧС-4 №209 до капітально-відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-4 №209 після капітально-відновлювального ремонту з подовженням 
терміну служби
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ЗАВОД ВИКОНУЄ КАПІТАЛЬНО- 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ
З ПОДОВЖЕННЯМ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЧС-2,ЧС-4 ІЗ 
ЗАМІНОЮ КУЗОВУ НА НОВИЙ



Електровоз ЧС-2 №646 до капітально-відновлювального ремонту

Електровоз ЧС-2 №646 після капітально-відновлювального ремонту з подовженням 
терміну служби
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ЗАВОД ВИКОНУЄ КАПІТАЛЬНО- 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ
З ПОДОВЖЕННЯМ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЧС-2,ЧС-4 ІЗ 
ЗАМІНОЮ КУЗОВУ НА НОВИЙ
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Тяговий агрегат 0ПЕ1 N«240 до виконання капітального ремонту

Тяговий агрегат 0Г1Е1 №240 після виконання капітального ремонту
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Запорізьким ЕРЗ освоєна модернізація вантажного електровоза ВЛ-80Т 
в два пасажирські односекційні електровози ВЛ-40У

Виготовлені нова кабіна і боковини кузова електровоза ВЛ-40У, що складаються з більше 
4000 деталей.
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ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЗАМОВЛЕНЬ

За замовленням Московської залізниці у 2002 р. заводом була виконана модернізація 
2-х електровозів ЧС-2 з переробкою їх в автомотрису для обслуговування начальників 
залізниць.

На автомотрисі встановлені новий кузов і нові кабіни машиніста виробництва 
Запорізького електровозоремонтного заводу.

Внутрішнє приміщення - це пасажирський відсік, високовольтна камера, кухня, санвузол.
Конструкторська документація, електричні схеми, розташування устаткування були 
розроблені фахівцями ЗЕРЗ.
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ЗАВОД 
СЬОГОДНІ

У цехах і підрозділах заводу працюють 
понад 1800 чоловік. 
Всього на підприємстві дванадцять цехів. 

Основні ремонтні цехи:
складальний, електромашинний, апарат-
ний, візковий, колісний.
Заготівельні цехи - цех металоконструкцій, 
механічний, інструментальний, ковальсько- 
ливарний.

Допоміжні цехи -транспортний, енергосило-
вий і ремонтно- будівельний.
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СКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ

Найголовніший цех заводу - складальний. 
Сюди електровоз надходить в ремонт і після 
ремонту відправляється на залізницю. 
Цей цех був побудований в 1937 році для  
ремонту потужних паровозів, а в 1958 році  
реконструйований для ремонту електровозів.
Складальний цех обладнаний двома 75- 
тонними кранами і 11 робочими стійлами.

Після ремонту вузлів і деталей в суміжних 
підрозділах в цеху складається і проходить 
комплексні випробування готовий  
локомотив, а після ремонту передається  
Замовнику. 

Маючи в своєму розпорядженні 
високотехнологічне устаткування, 
кваліфіковані фахівці цеху якісно виконують 
складні види ремонту електровозам, а також 
відновлення аварійних і розобладнаних 
локомотивів.
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КОЛІСНИЙ ЦЕХ

У колісному цеху виконується повний ремонт колісних пар електровозів, що поступають в 
ремонт із зміною елементів: осі, центру, бандажу, зубчатого колеса. Освоєно виробництво 
колісних пар нового формування.
У роликовому відділенні цеху ремонтують ПІДШИПНИКИ для електромашинного та 
колісного цехів.
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ВІЗКОВИЙ ЦЕХ

У візковому цеху ремонтують рами і вузли візків всіх локомотивів, що поступають в ремонт: 
ресорне і колискове підвішування, важільно-гальмівну передачу; проводять ремонт автоз-
чепного пристрою і гідроамортизаторів, складання і випробування колісно-моторних блоків.
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ЕЛЕКТРОМАШИННИЙ ЦЕХ

Ремонт тягових електродвигунів, допоміжних машин, трансформаторів, компресорів, 
індуктивних шунтів, перехідних реакторів та іншого електричного устаткування всіх серій 
електровозів виконується у електромашинному цеху. У цеху є випробувальна станція з устат-
куванням, що дозволяє проводити всі приймально-здавальні випробування. Ремонт елек-
тричних машин виконується із застосуванням нових електроізоляційних матеріалів класу 
нагрівостійкості F і Н.



www.zerz.com.ua

АПАРАТНИЙ ЦЕХ

Апаратний цех ремонтує електроапаратуру електровозів всіх серій. Після ремонту всі елек-
троапарати проходять випробування і налаштування на сучасних стендах випробувальної 
станції.
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КОВАЛЬСЬКО-ЛИВАРНИЙ ЦЕХ

Ковальсько-ливарний цех забезпечує потребу у 
поковках і відливках із сталі, чавуну і кольорових 
металів не тільки для внутрішньозаводських 
потреб, але і для інших підприємств. 
Тут відливаються і виготовляються заготівки для 
будь-яких деталей різних розмірів і конфігурацій. 
У цеху є обладнання для виготовлення кузовних 
і буксових ресор всіх серій електровозів.

Індукційна піч ІТПЕ призначена для розплаву, 
перегріву та плавлення чавунів, сталей, сплавів 
кольорових металів. Стрічкопильний автома-
тичний верстат по металу двоколонного типу з 
гідравлічними подавальними лещатами Н-260НВ 
використовується для виготовлення круглих 
заготівок діаметром до 260 мм та прямокутного 
профілю розміром до 310x260 мм,
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МЕХАНІЧНИЙ ЦЕХ 

Виготовленням деталей електровозів і запасних частин до них займається механічний цех.
Верстатний парк цеху укомплектований верстатами і обладнанням, за допомогою якого 
розв’язуються багато питань з виготовлення великої номенклатури запасних частин локомотивів.

Інструментальний цех виготовляє технологічне оснащення та інструмент. Маючи в своєму 
розпорядженні високоточне обладнання, колектив цеху на високому рівні вирішує проблеми, 
пов’язані з виготовленням найскладніших прес-форм, штампів і пристосувань. Устаткування для 
електроерозійної і фрезерної обробки в інструментальному виробництві Robofil 4020, Roboform 
4000 DT, Mikron WF 52C оснащено гнучкими технологічними схемами, системою автоматичного 
управління всіма процесами.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЦЕХ



www.zerz.com.ua

ЦЕХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Цех металоконструкцій належить до 
допоміжних, але другорядним його ніяк не 
назвеш. З введенням у виробництво нового 
устаткування він перетворився на  
основного постачальника запасних частин і 
напівфабрикатів деталей електровозів. 

Якщо раніше основними виробами цеху були 
штамповані деталі та електроапаратура, то з 
введенням лазерного комплексу BYSTRONIC 
і листозгинального преса HAMMERLE стало 
можливим виготовлення великих корпусних 
деталей: кабін, боковий дахів електровозів.
 
Силами цеху на основі передових технологій 
без громіздких стендів зварювальних 
кондукторів можна виготовляти кузови 
електровозів, колієочисники, корпуси пульта 
машиніста, тощо.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

На заводі впроваджено вдію швейцарське устаткування - лазерний комплекс BYSTRONIC і 
універсальний листозгинальний прес HAMMERLE.
Для використання даного обладнання та впровадження всього необхідного комплекту нестан-
дартного устаткування І техпроцесів, необхідних для виготовлення кабін, кузовів, пультів керуван-
ня та інших вузлів і деталей, було організовано бюро конструкторського моделювання і проекту-
вання (програмний комплекс «Евклід»)
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 Установка для аргонодугового зварювання 
неплавким електродом Magic Wave 5000 Job 
(виробництва Австрія) дозволяє виконувати 
зварювання алюмінію, алюмінієвих сплавів, 
міді, мідних сплавів, нелегованих і низько-
легованих сталей, а також високолегованих 
хромонікелевих сплавів.
Завдяки цифровому джерелу живлення 
інверторного типу поверхня стиків алюмінієвих 
шин не потребує додаткового очищення 
травильними розчинами безпосередньо 
перед зварюванням, що дозволяє економити 
матеріали, а також знизити собівартість  
виготовлення деталей. Установка 
використовується для зварювання мідних 
і алюмінієвих шин, дахів, пускогальмівних 
опорів, ножів латунних контактів.
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