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 تریلی چیست؟

بار نام تریلی به گوشتان خورده است ای تریلی است.حداقل یکهای حمل بار جادهیکی از انواع ماشین
ین ها آشنایی کامل دارند.ابا انواع، ظرفیت و ابعاد آنونقل فعالیت دارند ی حمل.البته کسانی که در حوزه

در سطح جاده و یا  روند و برای حمل بار سنگین خودرو ها درواقع یکی از انواع کامیون به شمار می
تن را  42گیرند. معموال تریلی ها توانایی حمل بار تا المللی مورداستفاده قرار میهای بینونقلحمل
 .دارند

 :انواع تریلی
  :تریلی کمپرسی

جا وسیله ی یک جک باالبر جابهداری است که قسمت حمل بار یا اتاق آن بهکمپرسی درواقع کامیون اتاق
ت صورکند.از کمپرسی عمومًا برای حمل موادی که بهشود و از این طریق اقدام به تخلیه بار خود میمی

ونقل مواد معدنی و و یا حمل   …های روغنی و دانهفله هستند مثل: گندم، گنجاله، ذرت،سویا، چغندر، 
بادی، خاک رس، غیرمعدنی مانند: ماسه،سنگ گچ، مواد اولیه سیمان، بوکسیت، پوکه معدنی، ماسه

شود.در مواردی که کوره خردشده، قیر طبیعی، آسفالت و ... استفاده میسنگ، خاک نسوز، جوشزغال
 .العاده استکمپرسی انتخابی فوق  تفاده ازباشد اسنیاز به تخلیه سریع بار می
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 :ترانزیت

های طوالنی ای در مسافتهای ترانزیت از انواع تریلی هستند که برای حمل بار بین جادهتریلی
 .گیرندمورداستفاده قرار می

یده شی یک چادر مقاوم در برابر باد و نفوذ آب پووسیلههای ترانزیت بهقسمت حمل بار یا اتاقک تریلی
 .شده است

 
 :کفی 

های کفی عمدتًا برای حمل باشد.از تریلیهای کفی بدون بدنه و سقف میقسمت حمل بار در تریلی
های کفی از چوب چندالیه، ضدآب بارهایی مانند تیرآهن، میلگرد و... استفاده می شود.کف تریلی

شوند. قطعات فلزی میهای مسطح و محکم پوشانده شود که با ورقباروکش مخصوص ساخته می
رهای شود توانایی حمل باشود که باعث میتریلر کفی از فلزات با استحکام باال مانند فوالد ساخته می

 .سنگین را داشته باشند
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 :تریلی یخچال دار

   یا موادی که دارای محدودیت زمانی استفاده حمل مواد غذایی با کامیونهای یخچال دار برای از تریلی
ی ها در قسمت حمل بار خود دارای سردخانه و سیستم تهویهن تریلیایو حمل هستند استفاده می شود.

چال های یخها از تریلیهای منجمد یا آبزیباشند به همین دلیل برای حمل انواع گوشتقابل تنظیم می
 .شوددار استفاده می

 

 :دارتریلی لبه

دی بنعمومًا برای حمل کاالهایی که بستهدار در انتها و اطراف خود دارای دیواره هستند و های لبهتریلی
 .کننددار استفاده میهای لبهخاصی ندارند مانند شن و ماسه از تریلی
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 :تریلی تیغه

شده ی تیغه یا محوری به دونیمه مساوی تقسیموسیلهتریلی تیغه یا تریلی تیغه دار در قسمت بار به
 .باشدها و تانکرهای گاز و نفت میهای برای حمل کانتینراست. کاربرد این نوع تریلی

 

 :تریلی بغل بازشو

های اتاق حمل بار های بغل بازشو در قسمت کناری خود دارای در هستند و بارگیری از طریق کنارهتریلی
شنهاد ها پیگیرد. برای حمل بارهایی که دارای طول بیشتری هستند استفاده از این نوع تریلیانجام می

 .مناسبی است
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 :فوت ۰۴ 

متری که حاوی کاالهای واردشده  24فوتی یا همان  24برای حمل کانتینرهای   فوت 24های از تریلی
کند و در یجا مشود به این صورت که تریلی فقط کانتینر شامل کاال را جابهاز بندرها هستند استفاده می

 .گرددگیرنده میمقصد نیز محتوی کانتینر به همراه آن تحویل

 رسانی به شما عزیزانی خدمتها آمادهونقل جهان پیمان بار با در اختیار داشتن انواع تریلیشرکت حمل
 .کارشناسان ما تماس بگیریدباشد.کافی است جهت استعالم قیمت حمل بار با می
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