
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ارزان باربری  
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ی خدمات شدهونقل دارد بحث قیمت تمامترین تأثیر را در انتخاب شرکت حملیکی از مواردی که مهم
 .باربری است

ارزان افتد به دنبال باربری ونقل بار میهای حملمحض اینکه سروکارمان با شرکتبه همین دلیل به
 .گردیممی 

ها ی حمل کاال تأثیرگذار است که در ادامه به بررسی آنشدهعوامل متعددی در تعیین قیمت تمام
 .پردازیممی 

 :عوامل مؤثر در باربری ارزان 

 :مسافت حمل کاال  

به آن   طبیعی است که هرچقدر فاصله مکانی بین مبدأ و مقصد بیشتر باشد هزینه باربری نیز با توجه
 .یابدیش میافزا

کند، زمان صرف شده البته این افزایش هزینه به سبب سوخت بیشتری که کامیون باربری مصرف می
 .باشدهای یک کامیون حمل کاال در طول انجام مأموریت باربری میداخل جاده و سایر هزینه

با مشکل مواجه های باریکی که باربری را کوچه های متعدد و تعداد طبقات زیاد وهمچنین وجود پله
 نماید نیز از عواملی است که بر هزینه باربری تأثیرگذار است.

 :ابعاد ماشین حمل بار  

 .انتخاب ماشین مناسب حمل بار است،ی یک باربری ارزان خواهد شدترین عاملی که باعث تجربهمهم
 .شودتعیین میابعاد کامیون با توجه به توان خودرو، نوع و وزن کاالی موردنظر برای حمل 

های تری برای حمل کاال استفاده کنید به همان مقدار به هزینهقطعًا هرچقدر که از ماشین بزرگ
 .ی باربری افزوده خواهد شدشدهتمام
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پس بهتر است ابتدا با دانستن ابعاد و وزن دقیق کاالی موردنظر اقدام به انتخاب بهترین ماشین حمل 
 .دتان بکنیدجایی کاالی خوبار برای جابه

 :وزن کاال 

کند نیز ارتباط مستقیمی باقیمت نهایی حمل کاال تناژ یا همان وزن کاالیی که کامیون باربری حمل می
 .دارد

 .کنیدتجربه می تری را دیگر هرقدر که وزن کاال کمتر باشد باربری ارزانعبارتبه

 :قیمت سوخت 

ی باربری ارزان ی است که در داشتن تجربهقیمت سوخت مصرفی ماشین حمل بار نیز ازجمله عوامل
 .تأثیرگذار است

 .یابدبا توجه به مسافت، مقدار سوخت مصرفی کامیون حمل بار نیز افزایش می

 تفصیل به بررسی آن پرداختیم.موارد تأثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که در مقاله قیمت حمل بار به
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 :ترین عامل در باربری ارزان مهم 

 .ترین موضوع این است که کیفیت انجام خدمات نیز تأثیر مهمی در باربری ارزان داردمهماما 
ولی نباید این نکته را فراموش کرد که باربری و اتوبار ارزان به دنبال استفاده از تجهیزات و لوازم ارزان 

 هزینه است. اما چرا؟و نیروی کار کم
کنند که قیمت پایه را کاهش دهند. به خود را میهای باربری برای سود بیشتر تمام سعی شرکت

  تجربه،کنند. کارگران بیترین امکانات برای حمل بار استفاده میتوانند از ارزانهمین منظور تا می

های باربری ارزان، از کیفیت وسایل و عدم تعهدپذیری ازجمله مواردی است که این شرکتجابجایی بی 
 کنند. آن استفاده می

شود که شما قیمت باعث میهای باربری ارزانکیفیت شرکتهای ناشی از خدمات جابجایی بیخسارت
ها هیچ هایی برای تعمیر یا حتی تعویض وسایل خود شوید چون این شرکتمجبور به پرداخت هزینه

 پذیرند.تضمینی برای کیفیت لوازم شما ندارند و هیچ خسارتی را نمی

زینه حمل بار  را انجام دهید ولی توجه داشته باشید که این باربری  به هر خواهید با کمترین هشما می
کنید های دیگر پرداخت میای که بعد از جابجایی برای تعمیرات و خسارتقیمتی نباشد چون هزینه

شود بسیار پرهزینه خواهد هایی که به خانه و وسایل وارد میقیمت است و آسیببیشتر از باربری ارزان
 بود.

ونقل و کیفیت  بهتر است همیشه قبل از ثبت سفارش باربری، با توجه به سابقه خدمات شرکت حمل 
 ها اقدام به ثبت سفارش خود کنیم.انجام کار آن

فراموش نکنید که تمامی خدمات حمل بار دارای قیمت یکسان و تعرفه مصوبه و مشخصی هستند که 
 .کنندهای باربری از آن تبعیت می تمامی شرکت

جایی کاالی ها برای جابهترین نسبت به سایر باربریونقلی نرخ بسیار پاییندرنتیجه اگر شرکت حمل
 .شما ارائه داد بدون درنگ مطمئن باشید که مشکلی در انجام کار وجود دارد
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به  آماده ارائه خدمات  ونقل کاالونقل جهان پیمان بار با ارائه مشاوره رایگان درزمینٔه حملشرکت حمل
توانید جهت استعالم قیمت حمل بار نیز با بخش پشتیبانی در باشد. عالوه بر این میشما عزیزان می

 .تماس باشید
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