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 تاریخچه ی کامیون خاور

ل ونقی حملوسیلهطراحی کرد که به یک به نام کامیون خاور کامیونی 9191در سال  شرکت مرسدس بنز 
 وزنی سطح تولید و فروش محصوالت سنگینای تبدیل شد. هدف این شرکت توسعهمحبوب جاده

ای تعداد زیادی از آن را به کشورهای مختلفی دلیل محبوبیت این کامیون در بین رانندگان جاده.به بود
در قرن بیستم طراحی و تولید شد ازجمله آمریکای جنوبی ، آفریقا و خاورمیانه صادر کردند. این کامیون 

مرسدس .نشانی نیز مورداستفاده قرار گرفتجایی مواد سنگین برای آتشکه در کنار حمل کاال ، در جابه
توانست توجه صنایع خودروسازی برخی از کشورهای جهان را به خود  Kurzhauber بنز با تولید کامیون

 ها کامیوندر طی این سال.بیشتر شود کامیوناین نوع ی میل به تولید و عرضه جلب کند که باعث شد
Kurzhauber که برای بهبود عملکرد فنی و تجاری این کامیون  قرار گرفتخوش تغییراتی دست

یراز یک غها به سرانجام نرسید و تولید این کامیون در سرتاسر جهان بهاین تالش.البته شدهایی تالش
خودرو دیزل رسمًا های ایراندر ایران با شرکت 9111ور در سال گروه صنعتی خا .کشور متوقف گردید

کرد فعالیت خود را شروع کرد. در اوایل تولید خودرو، گروه صنعتی خاور روزانه تنها یک کامیون تولید می
اما امروزه .که باگذشت زمان از این محصول استقبال کردند و این شرکت توانست گسترش پیدا کند

توان گفت که تولید خاور و دیزل به مرز صفر رسیده است و می ایران خودروهای شرکتتولید خاور در 
 .شده استخودرو و دیزل متوقفدر خطوط تولید ایران
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  :تعریف خاور

ه پیشوند ب ی خاور بدون پسوند یاتوان گفت که خاور معانی متفاوتی دارد ولی استفاده از کلمهمی
وع شوند که این نها با لفظ خاور شناخته میکامیونت،شود. در بازار عنوان کامیون حمل بار شناخته می

ای باربری هماشیناز محبوبیت باالیی نسبت به سایر هاها به دلیل ظرفیت بار مناسب و ابعاد آنکامیون
 .برخوردارند

کاربرد اصلی این نوع ماشین ها بیشتر  .شودمی این کامیون جزو وسایل باربری نیمه سنگین حساب
جایی کاال و یا برای جابه 106های گذشته استفاده از خاور در سال.می باشد  برای اسباب کشی منازل

د های نیمه سنگین مانناثاث منزل بیشتر مرسوم بود که با گذر زمان این ماشین جای خود را به ماشین
ها سرعت و کیفیت باالتری نسبت به خاورهای ست که این نوع ماشینخاور هیوندای و ایسوزو داده ا

 .قدیمی دارند

 تناژ بارگیری خاور چقدر است؟

تن  6تا  3تواند بارگیری کند بسته به نوع خاور بین توان گفت که بیشترین وزنی که یک خاور میمی
 .داردبستگی  ست که به نوع خاور و بارا

 شود؟اده میخاور باری در چه مواردی استف

ده با توجه به وزن بار مورداستفا  جایی بار و اثاثیه منزلونقل برای جابهخاور باربری اکثرًا در صنعت حمل
 کنندهای پخش معمواًل از خاور ایسوزو ، خاور هیوندای استفاده میبرای توزیع بار، شرکت.گیردقرار می

 .کنندبا بار خود استفاده می اتاقک متفاوت و متناسب ، ازکه با توجه به نوع بار

 انواع خاور بنز

 :خاور ها با توجه به قدرت کشندگی، ابعاد و نوع قسمت حمل بارشان به چند دسته تقسیم می شوند

   خاور روباز 
 خاور مسقف 
  خاور کمپرسی 
  خاور بغل بازشو 
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  خاور یخچالی 
  دارخاور لبه 
   متری ۵.۵خاور 
   متری ۶خاور 
   متری ۷خاور 
  کانکسیخاور 
   ۶۰۶خاور 

 کامیون خاور روباز

ه جایی بار برخوردارند استفادجایی کاال که از حساسیت کمتری در زمان جابهها برای جابهاین نوع کامیون
 .جات، بار، فلزات، مصالح ساختمانی و.... استها و میوهشود که این کاال شامل سبزیمی
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 کامیون خاور مسقف

شده که برای بارهایی که به ای یا سقف فلزی ساختهر مسقف از روکش پارچهمعمواًل در کامیون خاو 
شود. از این کامیون معمواًل برای بارهایی که خیلی حساسند محافظت بیشتری نیاز دارند استفاده می

ر ااداری ، اثاثیه ، مبلمان و..... استفاده می شود. داخل این کامیون معمواًل با موکت و ابز  مانند لوازم
 .جایی جلوگیری کندگیر پوشیده شده است تا از آسیب رساندن به وسایل در زمان جابهضربه

 کامیون خاور کمپرسی

با کمک این جک .باشندهای کمپرسی در قسمت بار خود به یک جک هیدرولیکی مجهز میکامیون
روش کار آن به این صورت است که اتاقک بار از جلو  کرد.توان تمام بار را از انتهای کامیون خالی می

دی موا  ونقلتوان در جهت حملها میکند. از این کامیونشود و بار را از انتهای کامیون خالی میبلند می
 .ریزه و غیره استفاده کردچون ماسه ، شن ، سنگ
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 کامیون خاور بغل بازشو

که ابعاد خاصی  برای جابه جایی وسایلی .هایی در اطراف کامیون مجهز است این نوع خاور به درب
یون این کام.استفاده می شود شوندمانند مبلمان و وسایل اداری که به شیوه عرضی سوار خاور می دارند

 .ونقل و یا سوار و پیاده کردن وسایلی که دردسر دارند مناسب استبرای حمل
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  کامیون خاور یخچالی

ور خاکامیون م نماید.تواند دمای مواد را تنظیاین نوع کامیون به یک سردخانه مجهز می باشد که می
  .ناسب استم ها باالستدر آنشدن  ونقل وسایلی که احتمال خرابی و فاسدبرای حملیخچالی 

 

شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار جهت رفاه حال شما عزیزان و تجربه ی یک باربری آسان و بدون 
دغدغه تمامی انواع کامیون های خاور را در ناوگان حمل و نقل جاده ای خود جمع آوری کرده 

 .با ما تماس بگیریداست.کافیست جهت استعالم قیمت و ثبت سفارش حمل بار 

  

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/
https://www.wbar.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://www.wbar.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

