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 اهمیت بارگیری کامیون در چیست؟

 :جلوگیری از خسارات احتمالی

قع مفید وادر این مقاله به شرح بارگیری کامیون و مزایای آن می پردازیم و امیدواریم برای شما عزیزان 
زند. به خصوص مالک کاال حرف اول را میایمنی و سالمت محموله برای هر شرکت باربری و به.شود

راحتی از بروز حادثه و خسارت برای محموله جلوگیری توان بههمین دلیل با رعایت اصولی بارگیری می
بهتر است  کارگران حمل باربندی محموله برای حفظ بیشتر سالمت کاال و آگاهی بعد از بسته.کرد

ونقل خصوص اگر برای حمل اثاثیه منزل از حملبهها ذکر شود.ها روی آنبندیبستهمحتویات تمام 
گویید که محتویات درون هر می کارگران حمل بارکه به با این کار عالوه بر این.کنیدای استفاده میجاده

 .جعبه چیست هنگام تخلیه و چیدمان نیز دچار سردرگمی نخواهید شد

 :رگیری کامیونتجهیزات ایمنی با

حمل بار نیاز به تجهیزات و لوازم مخصوص برای انتقال کاال به داخل کامیون  بارگیری کامیونبرای 
 تواند بنا به نوع محموله متغیر باشد. در ادامه به برخی تجهیزات ضروریاست. این تجهیزات می

 :کنیماشاره می بارگیری کامیون

 :شاملتجهیزات بارگیری داخل کارگاهی  .1

 ها و سطوح باالبرقالب 
 ای(های گویی شکل )ساچمهدهندهها، انتقالسطوح چرخی و نوار نقاله 
 ابزارهای تخلیه و بارگیری 
  یدست یهاسبدها و چرخ ها،یگار 

 :تجهیزات حمل اثاثیه کارگاهی شامل .2

 ها و تجهیزات مکانیکیلیفتراک الکتریکی، واگن 
 های برقیها و واگننقاله 
 هاجرثقیل 
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 :مجهز کردن کامیون حمل بار با تجهیزات ایمنی 

ی ایمنی و مهار کاال در کامیون وجود داشته تا تجهیزات اولیه کنیدقبل از بارگیری اولیه کامیون دقت 
جایی در طی مسیر براثر جابهبه این دلیل که راحتی بتوان محموله را مهار کرد باشد تا بعد از بارگیری به

مجهز بودن کامیون حمل بار به تجهیزات .های کامیون حمل بار خسارتی متوجه کاال نشودتکانو 
ی باربری و مهار بار ازجمله موارد مهم برای هر کامیون باربری و شرکت حمل بار است. در وهله اولیه

جمله جعبه سپس داشتن اقالمی از.های باربری باید دارای معاینه فنی معتبر باشنداول تمام کامیون
 برایاز دیگر موارد مهم و ضروری است. نشانیهای اولیه، عالئم ایمنی مخصوص و کپسول آتشکمک

 و نقل حملازجمله موارد ضروری برای  هایی با آج مناسبر چرخ و الستیکفصول سرد سال نیز زنجی
جربه ت شدهتن تمامی موارد گفتهونقل و باربری جهان پیمان بار با در نظر گرفشرکت حمل.است ایجاده

 ی یک باربری آسان و بدون دغدغه را به شما مشتریان عزیز هدیه می دهد.

 :نحوه بارگیری صحیح وسایل سنگین و بلند در کامیون
 :بهترین روش بارگیری کامیون

ترین نکاتی که باید در هنگام بارگیری صحیح کامیون بار به آن توجه داشت چیدمان درست یکی از مهم
ست. بهترین روش در چیدمان اثاثیه سنگین مانند مبلمان، یخچال و لباسشویی او اصولی لوازم سنگین 

در هنگام چیدمان این وسایل به .می باشدها در انتهای کامیون ها در ابتدا و قرار دادن آنبارگیری آن
طور مساوی در تمامی قسمت های ماشین حمل بار این نکته توجه داشته باشید که وزن وسایل به

د رسپس از چیدن وسایل سنگین در انتهای ماشین حمل بار نوبت به چیدن وسایلی می.پخش شود
که دارای ارتفاع هستند مانند فرش با کمدهای بلند، بهترین مکان برای قرار دادن این وسایل در دو 

 .ی طناب و تجهیزات مهار استوسیلهها بهی ماشین حمل بار و سپس مهار آنطرف دیواره

 :مان اصولی در کامیون حمل بارمزایای چید 

ه ست کاشماری های باربری دارای مزایای بیرعایت نکات و اصول استاندارد چیدمان اثاثیه در ماشین
 می کنیم:به چند مورد آن اشاره 

 شود تمامی اسباب و اثاثیه منزل های حمل بار باعث میبارگیری صحیح در ماشین و کامیون
 .ماشین جای بگیرید صورت بهینه در داخلشما به
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  شودتر کاهش هزینه باربری میوآمد ماشین باربری و از همه مهمباعث کاهش رفت. 
 های وارده به توان خسارات و آسیببا بارگیری صحیح اثاثیه در داخل کامیون باربری می

 اسباب و اثاثیه را به صفر رساند. 
 ری تخلیه سریع لوازم هنگام رسیدن یکی دیگر از مزایای چینش صحیح اثاثیه در ماشین بارب

 .به مقصد هست
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