Профіль HIGER Bus Company Limited Company
Міжнародна торгова компанія

I. Про компанію

HIGER Bus Company Limited (HIGER) заснована в кінці 1998 року. В даний час компанія володіє активами
загальною вартістю на 6,6 млрд юанів, сучасною виробничою базою з випуску транспортных засобів
загальною площею 950 000 квадратних метрів і виробляє на своїх заводах 35 000 великих і середніх
автобусів, а також 10 000 транспортних засобів малої вантажопідйомності.

Корпоративний дух
Інтеграція, інновації, прагматизм, цілеспрямованість

Корпоративна місія
Наша мета - скорочувати відстань

Корпоративне бачення
Бути провідним світовим постачальником рішень
для громадського транспорту

II: Продукція

H5V

◆ 5-18 м ◆ 6 серій ◆ більше 50 видів ◆ більше 300 підвидів

Міські та міжміські автобуси

Dreamscape

KLQ6898

Міські та міжміські автобуси HIGER надійно
зарекомендували себе з точки зору безпеки і
надійності, поєднуючи економічність і високу
комфортність. Вони отримали широке
визнання на ринку завдяки виключно
високим
ходовим
характеристикам,
красивому дизайну і чудовій якості.

Міський автобус

Міський автобус HIGER відкрив нові
горизонти завдяки дизайну, орієнтованого
на потреби людини. Завдяки істотним
поліпшенням дизайну, якості, високій
технологічності та ефективності продукції,
міські автобуси HIGER користуються
великою популярністю на всіх ринках.

BRT

KLQ6130GS

KLQ6129GEV

Автобуси на нових видах енергії
Міські
автобуси
HIGER
на
альтернативних
видах
енергії,
включаючи гібридні електроавтобуси,
а також на чистих видах енергії, таких
як скраплений або стиснений газ,
є зразком в багатьох містах, як на
місцевому, так і міжнародному
ринках, і лідерами в своєму сегменті
з точки зору ефективності.

KLQ6832GEV

KLQ6129GQEV

KLQ6122GEV

KLQ6109TAEV

KLQ6702EV

Шкільні автобуси
Шкільні автобуси HIGER виготовляються з
використанням технології бескаркасного кузова,
що забезпечує більш високу стійкість до удару,
перекиданню і перекатуванню. Конструкція
водійської кабіни забезпечує оглядовість на 360
градусів, щоб уникнути будь-яких сліпих плям.
Завдяки операційній системі G-BOS Smart і
безлічі сучасних електронних пристроїв, ця серія
забезпечує надійний захист дітей безпеці
поїздок в школу.

KLQ6116X

Легкі автобуси
Мікроавтобус HIGER було присуджено звання
флагмана в сегменті Офіційні та ділові
поїздки, – завдяки своїй видатній якості та
безпеці, що означає більш широкі можливості
для користувачів.

III. Мобільний сайт (внутрішніх і за кордоном)
Діаграма росту продажів
100 млн. юанів

У 2020 році обсяг продажів HIGER склав 5,37 млрд. юанів

Діаграма росту продажів
одиниць

У 2020 році продажі HIGER склали 7 021 одиниць, а її ринкових холдингів – більше 300 000 одиниць

IV. Потужний НДДКР
В даний час у HIGER налічується більше 1110 дослідників, з них не менше 20 відсотків мають ступінь магістра
або вищий. HIGER створено ряд науково-дослідних центрів та лабораторій, серед яких – Науково-дослідний
інститут новітніх технологій створення пасажирського транспорту разом з пост-докторським науководослідним центром при ньому, – лабораторія державного рівня акредитації, що розвиває ключові
технології для розробки як транспортних засобів в цілому, так і основних його частин. На сьогоднішній день
технологічний рівень та дизайн продукції HIGER є еталоном якості світового рівня.
HIGER володіє понад 100 патентів і 2 авторськими правами, наприклад, на свою протиугінну систему для
великих і середніх міських та міжміських автобусів, включаючи паркувальну гальмівну систему на основі
пружинних енергоакумуляторів.

HIGER гнучко застосовує сучасні проектувальні засоби й аналітичні методи, включаючи системи
автоматизованого проектування, оптимізація конструкції, кінцевий аналіз елемента і технології
комп'ютерного моделювання для підвищення несучої здатності транспортного засобу що ефективно
підвищує безпеку, економічність, стабільність і високий рівень комфорту для задоволення найжорсткіших
вимог.

HIGER застосовує технологію безкаркасного
кузову, запозичену в авіабудуванні, яка поєднує
в собі легку вагу, орієнтованість на людину,
просторий дизайн салону, високу маневреність,
стійкість, комфорт і безпеку.

Система PLM
HIGER представляє найбільш
прогресивну на сьогоднішній день
платформу НДДКР, – систему PLM, що
дозволяє ефективне підвищення
якості дослідно-конструкторських
робіт і супровід продукції протягом
всього життєвого циклу, сприяє
впровадженню інновацій та підвищує
конкурентоспроможність компанії.

V. Високотехнологічне обладнання
Завдяки провідним сучасним виробничим лініям, у тому числі 5 зварювальним, 3 – для нанесення покриттів,
5 загальним збиральним лініям і 2 лініям з виготовлення шасі, HIGER забезпечила швидке нарощування своїх
потужностей, виробляючи на день більше 90 одиниць великих і середніх, міських і міжміських автобусів
різного призначення.
· HIGER застосовує передові обробні верстати на основі волоконного лазера з точністю до ±0,03 мм.
· Завдяки новітньому роботизованому зварювальному обладнанню забезпечується надточне, високоякісне й
ефективне зварювання.
Лінія катодного електростатичного покриття з 16 строгими процедурами дозволяє виготовляти кузови з
високою антикорозійною стійкістю, розрахованою на 10 років експлуатації.

Роботизоване
зварювання

Лазерне різання

Конвеєр катодного електростатичного покриття кузовів

Роботизоване зварювання
HIGER ініціювала впровадження роботизованого зварювального обладнання, що забезпечило високу точність
зварювання, підвищило його якість та продуктивність.

Лінія катодного електростатичного покриття HIGER з 16 надточних процесів
HIGER інвестувала 200 млн юанів в свою лінію катодного електростатичного покриття. Введення в експлуатацію
відбулося в травні 2011 року і забезпечило приріст річного обсягу виробництва HIGER до 35 000 одиниць.
Лінія катодного електростатичного покриття HIGER працює на найновітніших технологіях і найдосконаліших
виробничих процесах у світі. Весь виробничий цикл складається з 5 основних етапів, а також 16 надточних
процесів, включаючи попередню очистку й обробку, електростатичне покриття, сушку та охолодження.
Завдяки передовим технологіям, досконалим технічним засобам, потужному нанесенню, високому ступеню
автоматизації, енергозбереження й захисту навколишнього середовища, якість електростатичного покриття
є неперевершеною, що гарантує максимально тривалий термін служби, поліпшену антикорозійну стійкість і
пилезахищеність.

VI. Управління якістю
Для забезпечення відповідності та стабільної якості продукції, HIGER дотримується суворої,
максимально стандартизованої і комплексної системи управління якістю в усіх своїх виробничих
процесах, починаючи від проектування продукції, закупівлі запасних частин і закінчуючи
виготовленням, обслуговуванням і супроводом готових транспортних засобів, придбаних
нашими клієнтами.

HIGER має власні полігони для випробування транспортних засобів і свою дослідноконструкторську лабораторію національного рівня акредитації. Також, нами налагоджена
високоефективна система заводських випробувань транспорту на стійкість до перекидання, що
гарантує високі дорожні характеристики нашої продукції.

VII. Інновації – у життя!
Впроваджуючи концепцію управління протягом усього життєвого циклу продукції, наша
інтелектуальна система експлуатації G-BOS пропонує новий підхід до управління й обробки
даних для забезпечення безпеки транспорту, енергозбереження та зниження викидів,
приносячи велику користь.
◆ Відстеження помилок водіння

Водій

◆ Контроль витрати палива

Інтелектуальне
управління

Безпечна
експлуатація

Автотранспорт

◆ Контроль стану машини
◆ Оптимізація техобслуговування і ремонту

Лінія

◆

Обробка відмов на великих
пробігах

Економічність

Надійність

Інтелектуальна експлуатаційна система HIGER G-BOS надає автобусному оператору інноваційну
систему управління парком для підвищення продуктивності та зниження витрат. G-BOS інтегрує
розширені функції та інструменти для моніторингу й відстеження автобусів, збирання-аналіз всіх
даних, бездротовий 3G-інтернет, а також інтелектуальне віддалене управління.

VIII. Міжнародне співробітництво
З березня 2007 року HIGER є офіційним стратегічним партнером SCANIA. Співпраця між нашими
компаніями виходить на принципово новий рівень кооперації між виробниками міського та міжміського
пасажирського транспорту, включаючи науково-технічні дослідження й розробки, виробництво,
управління якістю/контроль якості, розвиток глобальних ринків шин екстра класу, післяпродажного
обслуговування, тощо.

HIGER зібрано команди, діяльність яких присвячена дослідженню, розробці, виробництву й реалізації
продукції бренду «SCANIA · HIGER». SCANIA · HIGER має спеціальні виробничі лінії в повній відповідності
з вимогами процесу SCANIA під наглядом групи фахівців SCANIA, що складається з більш ніж 20 членів.

З самого початку нашої співпраці в 2007 році, SCANIA · HIGER запустила серію моделей класу люкс,
включаючи серії A95, A90, A80, A50, A30 і Touring.

18 листопада 2015 року з виробничої лінії SCANIAHIGER зійшов 2000-й міжміський автобус класу люкс,
а до кінця 2015 року експортовано ще 450 одиниць
таких автобусів. Тепер наша співпраця на етапі
стабільного розвитку.
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офіційно

запущений

виробництво новий завод SCANIA-HIGER.

Виробнича лінія SCANIA · HIGER

у

Завдяки інтеграції найбільш передових світових ресурсів, HIGER сприяє міжнародному
співробітництву в галузі розробки продукції, контролю якості, глобальних закупівель, розвитку
ринку, спільного розвитку ланцюжка післяпродажного обслуговування, навчання персоналу,
обміну інформацією та вдосконалила безліч інших аспектів своєї продукції та бренду, і тепер на
стадії реалізації стратегічної мети «переходу від національного лідера до міжнародного».

IX. Основні етапи розвитку
• 1998: Створена HIGER Bus Company Limited
• 2001: HIGER освоїла власне виробництво шасі
• 2003: HIGER отримала сертифікати ISO / TS16949
• 2006: 500 автобусів HIGER взяли участь в 15-му Азійському автопробігу, Доха (Катар)
• 2007: HIGER і SCANIA уклали в Шанхаї Угода про комплексне стратегічне співробітництво
• 2008: Відкрито лінію з виробництва автозапчастин HIGER Auto Spare Parts Manufacturing Co., Ltd
• 2009: HIGER акредитована як підприємство, звільнене від контролю продукції на експорт
• 2010: HIGER запустила інтелектуальну систему експлуатації G-BOS
• 2011: HIGER офіційно запущено масове виробництво на лінії катодного електростатичного покриття повного циклу
• 2012: Випущено на ринок першу партію шкільних автобусів HIGER
• 2013: Загальна кількість реалізованих автобусів HIGER досягла більше 200 000 одиниць, а капіталізація

компанії – 13,162 млрд юанів
• 2014: HIGER вийшла новий рубіж – виручка від продажів склала більше 10 млрд юанів
• 2015: Обсяг продажів перевищив 11 млрд юанів, а бренд HIGER акредитовано в якості офіційного товарного
знаку Китаю
• 2016: Офіційно відкритий новий завод SCANIA · HIGER
• 2017: HIGER в 10 років поспіль входить до числа «500 кращих брендів Китаю» за версією Всесвітньої брендлабораторії, з капіталізацією 30,281 млрд юанів
• 2018: Higer Bus відзначила свою 20-ту річницю в Сучжоу
• 2020: Капіталізація бренду HIGER склала 50,687 млрд юанів

Основні успіхи компанії за кордоном

I. Досягнення в експорті
Загальна сума (повні транспортні засоби)
100 млн дол.
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Обсяг експортних продажів в 2020 р склав 140 млн дол.

Обсяг експорту (повні транспортні засоби)
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У 2020 році HIGER експортовано 1396 одиниць. HIGER експортує свою продукцію з 2004 року.
За кордоном реалізовано вже 50 000 одиниць транспорту під брендом HIGER.

II. Міжнародні ринки
Продукція HIGER експортується у більш ніж 120 країн і регіонів. На сьогодні HIGER створено
близько 320 стабільних каналів продажу й підписано 128 договорів із сервісними станціями,
що забезпечує високу якість продукції та послуг для наших клієнтів.

III. Сертифікати
HIGER отримано сертифікати ЄЕК (Європейський союз), EAC (Росія), ADR (Австралія), GCC (країни
Перської затоки), а також сертифікати для доступу на ринки Сінгапуру, Тайваню, Гонг-Конгу, США,
Мексики й інших країн і регіонів, що дозволяє експортувати продукцію HIGER у більшість країн та
регіонів світу.

IV. Проекти збиральних заводів
З 2007 року HIGER успішно запущено 18 підприємств крупно і дрібно вузлового збирання у
таких країнах, як Алжир, Малайзія, В'єтнам, Казахстан, підвищуючи конкурентоспроможність
HIGER на ринку автобусів.

Завод в Алжирі

Завод у Малайзії

Завод у Росії

Завод у В'єтнамі

V. Проекти допомоги Китаю іншим країнам
Проект Вірменія
У проекті Вірменія 2011 надано близько 249 одиниць 7м міських автобусів на загальну суму 60 млн юанів.

Проект Замбія
Включав в себе 10 одиниць 12 м міжміських автобусів класу люкс і 25 одиниць 8 м міських автобусів.

Проект Ефіопія
5 міжміських HIGER та 20 міських автобусів було залучено для обслуговування Саміту Африканського Союзу,
що проводився в січні 2012.

Проект Лаос і Джібуті
HIGER експортувала 10 одиниць 12 м великогабаритних міжміських автобусів класу люкс в Лаос і 8 одиниць
8 м міських автобусів у Джібуті.

Проекти мобільних клінік для Камбоджі
У 2018 році 40 машин було виділено для мобільної клініки у рамках гуманітарної допомоги Камбоджі.

VI. Сервісні послуги
Планування обслуговування
Ремонт і технічне обслуговування
Служба запчастин
Підтримка в обслуговуванні

Процедури
обслуговування

Обслуговування клієнтів
Розгляд скарг клієнтів
Зворотній зв'язок
Задоволення особливих потреб
Послуги моніторінгу

HIGER допомагає рости!

