
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد کامیون حمل بار 
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 : ابعاد کامیون حمل بار

  ارتفاع کف تا لبه  (متر)عرض بارگیر   (متر)طول بارگیر کامیون ها 
 (متر )

ارتفاع از سطح  
 (متر )  زمین 

  توان حمل 
  (تن )

1.20تا  1 1.2 1.6  2.2 نیسان   2.2 

4.5تا  3.8 خاور معمولی   1.9 2تا  1.2تا  1.1   1.4تا  1.2  4تا  2.5   

5.9تا  4.5 خاور اتاق بزرگ  2.2تا  2  1.3تا  60  1.4تا  1.1  3تا  2.5   

5.9تا  4.5 خاور مسقف  2.2تا  2   2.7تا  1.7   1.4تا  1.1  3تا  2.5   

2.2تا  2.1  4.5 یا بادسان  911 1.3تا  1.1   1.5تا  1.2   5.5 

چرخ 6/ تک 2.25تا  2.2  5.8  1.2تا  1.1   1.6تا  1.45   10 

چرخ  10/ جفت  7تا  6.8  2.45تا  2.35  1.3تا  1.2  1.6تا  1.5   15 

13.6تا  12.2 تریلی  1.8تا  1.4 ... 2.5   22 

13.6تا  12.2 تریلی لبه دار  1.6تا  1.4  0.8تا  0.5 2.5   22 

13.6تا  12.2 ترانزیت  2.9تا  2.5 2.5   1.7تا  1.3   22 

2.5تا  2.4 2.4 12 فوت  40 1.8تا  1.7   16 
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 :انتخاب ماشین مناسب حمل بار 

جایی کاال باید به آن توجه شود نوع خودروی حمل بار بدون شک یکی از مواردی که هنگام جابه
 .باشدمی 

با توجه به نوع کاالی ارسالی و ابعاد آن بهترین نوع ماشین حمل  هاونقل و باربری های حمل شرکت 
 .دهندبار را به مشتریان پیشنهاد می 

 :ابعاد کامیون 

شهری و سبک و های حمل بار با توجه به ابعاد و کاربری که دارند به دودسته خودروهای درونماشین
 .شوندبندی میشهری و سنگین دستهخودروهای برون

 .شهری استبار برون ابعاد ماشین حمل تر ازمراتب بسیار کوچکشهری بهدرون  ابعاد کامیون
ل بار سنگین در تردد در معابر شهری دارند معمواًل از های حمهایی که ماشینبه دلیل محدودیت

 .کنندتر برای حمل بارهای کوچک در معابر شهری استفاده میخودروهای سبک

  

 :شوددسته ماشین زیر استفاده می ۳صورت کلی از به  باربری در اتو بارها و برای

 نت نیسانوا – پراید وانت –وانت  :های سبک باربری با استفاده از ماشین -۱

 کامیونت – ایسوزو – هیوندا – خاور –کامیون  :های نیمه سنگین باربری با استفاده از ماشین -۲

 ۲۰ – یخچالی ترانزیت – کفی – تن ده – ترانزیت –کفی  :های سنگین باربری با استفاده از ماشین -۳
 …و  (Faw) فاو تانکر  کفی – ُکمپرسی – کفی – محور سه چادری –ُتن 

ها را بررسی حمل توسط آنقاله ابتدا انواع خودروی حمل بار، ابعاد و حداکثر وزن قابلدر این م
 :کنیممی 

  

 

  

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 75078000        4 

 :ابعاد نیسان 

 

شهری است، اغلب بانام نیسان آبی بین مردم شناخته های حمل بار سبک و بینیکی از انواع ماشین
شود، طرحی کماکان با همان طرح اولیه خود در ایران تولید می  24شود. نیسان جونیور یا زامیاد می 

 .رن سابقه داردقکه دستکم نزدیک به نیم

تولید  (Z24 با کد) لیتری 2.4شمسی، نیسان جونیور توسط شرکت سایپا و با موتورهای  1377تا سال 
های این خودرو مستقیمًا از ژاپن وارد که در آن دوره، پیشرانهروانه بازار شد. ازآنجایی 24و بانام سایپا 

ن امر نیز رضایت خاطر خریداران آن را تا حد شد بالطبع از استهالک اندکی هم برخوردار بود و همیمی 
 کردزیادی تأمین می 

 .باشدمتر می 1.6متر حداکثر عرض  2.2شهری دارای حداکثر طول این ماشین حمل بار درون
باشد که بسته به نوع اتاق حمل بار تن می  2.2حمل توسط این ماشین حمل بار حداکثر وزن بار قابل

 .اشدتواند متفاوت بآن نیز می
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 :ابعاد خاور مسقف 

 

رود. عمومًا برای حمل کاالی سبک و وزن کم ولی با به شمار می های حمل بار سبکاز انواع ماشین
 .گیردحجم باال مورداستفاده قرار می 

گیر و تجهیزات حفاظتی داخل  خاور مسقف فلزی با همان خاور مسقف چادری دارای انواع ضربه
 .اتاقک خود هستند

از سالمتی کاالی ارسالی خود  یابد و مشتریانبا این شرایط احتمال صدمه دیدن کاالها نیز کاهش می 
 .کننداطمینان بیشتری پیدا می

شده که تا حد امکان جلوی ضربات عالوه بر این سیستم فنربندی این نوع کامیونت طوری طراحی
گیرها و. را گرفته و امنیت بار را تا رسیدن به مقصد به نهایت اندازهای خیابان و سرعتناشی از دست

 .خود رساند
 .باشدمتر می 2.2تا  2متر، عرض  5.9تا  4.5شهری دارای حداکثر طول ت حمل بار دروناین کامیون
 .باشدتن می 3تا  2.5حمل توسط خاور مسقف حداکثر بین وزن قابل

  

  

  

  

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 75078000        6 

 :ابعاد خاور معمولی 

 

 .تر از وانت که دارای دو محور و شش چرخ هستندهایی کوچک و کمی بزرگکامیون
 ۳۵۰۰ها کمتر از آن  و وزن الهایی که حساسیت بسیار زیادی ندارندعمومًا جهت حمل بارها و کا

 .گیرندکیلوگرم است مورداستفاده قرار می
حمل متر است. وزن متداول قابل 2تا  1.9ها متر و عرض آن 4.5تا  3.8حداکثر طول این کامیونت 

 .باشدتن می 4تا  2.5توسط خاور روباز حداکثر 

 :ابعاد خاور اتاق بزرگ 
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تر و ی قویهای حمل بار است، درواقع دارای یک کشندهبزرگ که یکی از انواع کامیونخاور اتاق 
 .تر از خاور معمولی استباشد که دارای اتاقی با ابعادی بزرگروزتر میبه

 2.5باشد و توانایی حمل حداکثر می  2.2تا  2متر و عرض  5.9تا  4.5این خاور اتاق بزرگ دارای طول 
 .اردتن بار را د 3تا 

 :یا بادسان   911ابعاد خاور  

 

 

نام  ۹۱۱گیرد که ها قرار میشهری هستند که بین خاور و تکسته دیگری از خودروهای حمل بار دروند
 .است ۹۱۱دارد و برگرفته از نام بنز 

باشد که گزینه خوبی برای حمل بارهای سنگین و نیمه یکی از محصوالت تولیدی کمپانی بنز می
 .شهری استسنگین درون
 .باشدتن می  5.5حمل متر و حداکثر وزن قابل 2.2تا  2.1متر، عرض  4.5دارای طول 
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[caption id="attachment_1271" align="alignright" width="300"]

 [caption/]ابعاد کامیون حمل بار تک 

  

 :ابعاد کامیون تک 

تر شهری است مناسب حمل بار با وزن باال و مسافت طوالنیاز سری خودروهای حمل بار برون
 .هستند

 .شب را ندارند 10صبح تا  6امکان تردد درمعابر شهری در طول روز بین ساعات 
کنند و دارای طول می تن بار مجاز حمل  ۱۲–۱۰طور میانگین هایی با دو محور و شش چرخ بهکامیون

 .باشندمتر می 2.25تا  2.2متر و عرض تقریبی  5.8نزدیک به 
 .تن است 10حداکثر تناژ قابل حمل توسط آن ها 
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 :ابعاد کامیون جفت 

 

 

 

گیرند. همانند کامیون تک برای تن مورداستفاده قرار می 15یی با وزن بیش از معمواًل برای حمل کاالها
 گیرد،شهری مورداستفاده قرار میحمل بار برون

تا  2.35ها نیز متر و عرض آن 7تا  6.8ها باشند. حداکثر طول آنچرخ می  10محور و حداقل  3دارای 
 .متر است 2.45

 :ابعاد تریلی 

 

 

شین باشد، اما تریلی ها انواع مختلف دارند. در واقع شاید برای عموم مردم تریلی نام یک نوع از ما
 که برای یک نوع از کامیون ها تریلی نام دارد. تریلی ها وسایل حمل و نقل و حمل باری هستند

  .شوندمتر استفاده می  2.5متر و عرض  13.6تا  12.2تن ، طول  22های سنگین تا وزن  باربری
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 :شین های حمل بار دارای انواع مختلفی هستند مانند تریلی ها نیز مانند سایر ما 

 شودوسیله دستگاه کمپرس انجام می داری که تخلیه بار آن به تریلی کمپرسی: کامیون اتاق  •
تریلی کفی: کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد. این نوع کامیون در بیشتر موارد برای    •

 شود نگین استفاده می سازی و خودروهای سهای راه حمل دستگاه 
 .تریلی یخچال دار: کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سردکننده باشد  •
 .سانتیمتر باشد  ۸۰دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق تریلی لبه  •
 .شده باشد ونیمه مساوی تقسیم ای طولی به دوسیله تیغه تریلی تیغه دار: کامیونی که قسمت بار آن به  •

 .کنندای استفاده میشهری و جادهها برای حمل بارهای برونعمومًا از تریلی

  

 :ابعاد کامیون ترانزیت 

 

 .کنندالمللی و مسافت طوالنی استفاده می از تریلی ترانزیت عمومًا برای حمل بار در سطح بین
های باشد. قسمت بار تریلیه دلیل محافظت بیشتر از بار دارای بدنه و سقف میدر تریلی ترانزیت ب

 .باشدترانزیت در مقابل آب و ضربه مقاوم می
ها برای جابجایی بارهایی است که نیاز به محافظت بیشتری دارند و معمواًل در کاربرد این تریلی

 .گیرندهای طوالنی مورداستفاده قرار میمسافت 
متر  2.5متر و عرض  13.6تا  12.2تن، طول حدودًا  22حمل بارهای با وزن تقریبی  اغلب برای

 .گیرندمورداستفاده قرار می
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 :فوت   40ابعاد تریلی  

 

 

های حمل بار ز گمرک و سایر پایانهفوتی که ا 40فوت بیشتر به دلیل حمل کانتینرهای   40تریلی 
 کنند معروف استجا میجابه

ها را کنند و پس از تخلیه بار آنها کانتینرهای حمل بار را از مبدأ تا مقصد حمل می درواقع این تریلی 
 .گردانندبه مبدأ بازمی

 .رادارندتن بار  16متر هستند و قابلیت حمل حداکثر  2.4متر، عرض  12این کامیون دارای طول 

  

  

با شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار از مشاوره رایگان جهت انتخاب  تماس شما عزیزان می توانید با
 .بهترین نوع خودرو برای حمل بار خود بهره ببرید
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