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 شرایط حمل مواد غذایی با کامیون چگونه است؟

جایی مواد غذایی همیشه یکی از معضالت اصلی بشر درگذشته بوده است. البته امروزه نیز حمل جابه
های خاص خود را دارد.در این مقاله به بررسی حمل مواد غذایی با مواد غذایی در برخی موارد دشواری

 .کامیون خواهیم پرداخت

 :محدودیت انتقال مواد غذایی با کامیون

ی توانند در هر شرایط و با هر وسیلهًا به دلیل فاسدشدن و تغیر شکل دادن نمیمواد غذایی عموم
جایی مواد جا شوند. درواقع بحث زمان انتقال محموله و نوع ماشین حمل بار در جابهای جابهنقلیه

 .زندغذایی با کامیون حرف اول را می

 :کامیون یخچال دار

ر و دستیابی به انواع علوم مکانیکی و ترمودینامیکی بشر اما امروزه با پیشرفت فّناوری و دانش بش
هایی مجهز به سیستم سرمایشی یخچال دست پیدا کند.با اختراع و روی کار آمدن توانسته به کامیون

تر به نظر رسید.البته استفاده از کامیون این نوع خودروها موضوع حمل مواد غذایی با کامیون کمی آسان
جای استفاده های انتقال مواد غذایی به نقاط مختلف است. در برخی موارد بهشیخچال دار یکی از رو

ها را با استفاده از های سیار حمل قرار داده و بعد یخچالها، مواد غذایی را درون یخچالاز این کامیون
 .کنندجا میهای حمل کاال جابهانواع روش

 :های ماشین حمل مواد غذاییویژگی

ی مخصوص و یخچالی باشند، نظر از نوع و ابعادشان باید حتمًا دارای محفظهلی صرفهای یخچاماشین
 ...مانند وانت یخچالی، نیسان یخچالی، خاور یخچالی و
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 کامیون یخچال دار

های حمل کاال نوبت به بررسی و رعایت نکات بهداشتی ی یخچال دار بودن این ماشینبعد از بررسی اولیه
 :رسدو فنی مربوطه می

 .کردبه جهت رعایت بهداشت باید از ورود افراد متفرقه به فضای داخلی یخچال جلوگیری  .1
سیستم کنترل دمای ماشین حمل مواد غذایی باید سالم و دقیق باشد تا دمای متناسب با حمل  .2

 .کنترل باشدهر نوع مواد غذایی قابل
ی هوایی سرد و گرم داخل ماشین حمل مواد غذایی باید تحت کنترل راننده و سالم زنجیره .3

 .باشد
ونقل مورد کنترل و ر طول مسیر حملحمل باید دشرایط دمایی و نگهداری مواد غذایی قابل .4

 .ثابت باشد
طور مستقیم و بدون پوشش با کف محفظه به لحاظ رعایت اصول بهداشتی مواد غذایی نباید به .5

 .ارتباط داشته باشند
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از این نوع خودروها که مخصوص حمل مواد غذایی هستند نباید در سایر موارد حمل کاال  .6
 .استفاده کرد

 .مواد غذایی در مصارف دیگر استفاده شود نباید از خودروی حمل .7
 .درستی کار کندی حمل مواد غذایی باید بهدماسنج داخلی محفظه .8
 .ی حمل باید قبل از هر بارگیری تمیز و استریل گردد و فاقد بوی نامطبوع و آلودگی باشدمحفظه .9

های یخچال دار میونترین اصول حمل مواد غذایی با کاایترین و پایهمواردی که ذکر شد جزو مهم
های سنگینی برای راننده است، در صورت بررسی و عدم رعایت هریکی از این موارد ممکن است جریمه

 .و شرکت باربری در نظر گرفته شود

 :ونقل مواد غذاییبهترین روش حمل

هتر بشود.البته شود شرایط متفاوتی ایجاد میها حمل میبسته به نوع مواد غذایی که توسط کامیون
از شرایط  لیست کامیون حمل بارچکاست قبل از انتخاب خودروی حمل مواد غذایی خود با استفاده از 
 .حمل کاال و موارد فنی و بهداشتی کامیون یخچال دار مطلع شوید

طور که به دنبال بهترین ماشین ناونقل مواد غذایی باید همبرای پیدا کردن بهترین روش حمل 
 .مت جانبی ماشین و کرایه مناسب را نیز در نظر داشته باشیدهستید،کیفیت رانندگی کامیون، سال

های حمل مواد غذایی یخچال دار سعی در ونقل جهان پیمان بار با داشتن انواع ماشینشرکت حمل
 توانید با کارشناسان مربوطرفاه هرچه بیشتر شما عزیزان هنگام سفارش درخواست حمل بار دارد.شما می

 .مند شویدثبت حمل بار شرکت بهره مشاوره رایگان رتباط باشید و ازبه بخش حمل بار، در ا
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