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شود و اهمیت چندانی برای آن رنگ دیده میآالتی که با داشتن کاربرد زیاد، در جوامع کمیکی از ماشین
بسیار زیاد بوده و این در حالی است که در کشورها ها هستند. تنوع کامیون قائل نیستند،کامیون

شود. بامطالعه این مقاله با انواع خصوص در کشور ما ایران از کارکردهای محدود آن استفاده میبه
 کنید.ها و کاربردهای آن آشنا خواهید شد و دید وسیعی نسبت به آن پیدا میکامیون

 باشد.ها جابجایی و حمل بارهای سنگین میآالت سنگینی هستند که عمده کار آنجزو ماشین هاکامیون

 شود. نیز استفاده می نشانیآتش عنوان ماشینها این است که بهازجمله اهمیت ویژه کامیون

 هاکامیونبندی تقسیم
  .شوندبندی میبر اساس موارد مهم زیر تقسیم انواع کامیون

 قدرت .1
 حجم میزان بار حمل شده .2
 ها معمواًل الستیکی و زنجیری هستند.چرخ :هانوع چرخ .3
 ممکن است شاسی یکپارچه، نیمه تریلر و تمام تریلر باشد.  :اتصال مخزن و تراکتور .4
 از زیر، تخلیه از پهلو، تخلیه از جلو است.شامل تخلیه از عقب، تخلیه  :روش تخلیه .5
 ای است.ای و خارج جادهمنظور جاده:هاقابلیت استفاده از شبکه راه .6

 انواع کامیون
بندی که در باال ذکر شد، دارای انواع گوناگونی هستند. باید به این نکته توجه ها طبق تقسیمکامیون

دگان یک دارند و راننداشت که این دسته از خودروهای سنگین عمومًا برای رانندگی نیاز به گواهینامه پایه
مند به شغل راننده کامیون قهکامیون حتمًا باید این گواهینامه را داشته باشند.همچنین اگر شما عال

 ید.نمراجعه ک ویژگی یک راننده کامیون خوب چیستتوانید برای مطالعه بیشتر به مقاله هستید، می
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 بر اساس محور و وزنانواع کامیون 

  :)ها کوچک و کمی بزرگتر از این کامیونکامیونت )خاور
وانت که دارای دومحور و شش چرخ هستند که میزان 

 .است تن 3تا ها بارگیری آن

 

 

 

 

 

  :ها با دو محور و شش چرخ که کامیوناین تک
 تن بار هستند.  ۰۱ مجاز به حمل حداکثر
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  :هایی با سه محور و معمواًل ده کامیونجفت
 ۴×۶آن های کمپرسی چرخ هستند که جفت

توانند بوده و می ۲×۶ها اکثرًا ولی باری است
 تن بار را حمل کنند. ۰۱تا 

 

 

 

 

 
  :در واقع یک نوع از کامیون ها تریلی تریلی

. تریلی است یانواع مختلف دارای که نام دارد
که  حمل بار هستندها وسایل حمل و نقل و 

ه شود کبرای باربری های سنگین استفاده می
 . تا چندین تن توان حمل بار دارد
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 ها )تریلر( با یک مفصلهای دو قسمتی هستند یعنی قسمت بارگیر آنها کامیونتریلی: هجده چرخ 
رسی برای کمپهمچنین  و ها برای بارهای حجیم و سنگین شود، این دسته از کامیونبه کله وصل می

 .شودو کفی استفاده می

  :یها یلیاز تر  نسبتاً ی تریلی است با این تفاوت که تریلر آن کمرشکن هم زیرمجموعهکمرشکن 
تر و دارای حالتی خاص است که از آن برای ترابری بارهای سنگین .این کامیوناست گرید

 .شودسازی استفاده میآالت راهماشین

 

 111 :است.  ۱۰۰گیرد و برگرفته از نام بنز ها قرار میای بین خاور و تکدرواقع این کامیون در دسته
حساب توان آن را یک دسته جدا بهها مشهور است و نمیها و باربریالبته این نوع بیشتر بین راننده

 .آورد
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 یبر اساس کاربر انواع کامیون 

 که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق گفته می شود کامیونی  به :دارکامیون اتاق
 . شوداستفاده می… بار, مواد غذایی, برنج, مصالح و میوه و تره برای حملمتر باشد و  ۰٫۱

 
 شودوسیله دستگاه کمپرس انجام میکه تخلیه بار آن بهاست داری کامیون اتاق: کمپرسی کامیون . 

 

 
 

 که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق گفته می شود کامیونی  به :دارکامیون لبه
  .سانتیمتر باشد ۰۱

 ده شنیمه مساوی تقسیم طول به دواز ای وسیله تیغهبهکامیون  اینقسمت بار  :دارکامیون تیغه
  .است

 موارد برای حمل در این نوع کامیون قسمت بار آن دیواره ندارد و در بیشتر  کفی: کامیون
 شود.سازی و خودروهای سنگین استفاده میهای راهدستگاه
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 قساامت   مسااقف: یااا دارسااقف کااامیون
صااورت محفظاااه کاااامیون به ایاانبااار 

 .شده استسرپوشیده ساخته
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 وجود داردکه در قسمت بار آن تجهیزات سردکننده  است کامیون سقف داری: داریخچال کامیون. 
 کامیونی است که  شود،می گفته هم مخزنی باری کامیون آن به که تانکر کامیون تانکر: کامیون

 .شده استصورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساختهقسمت بار آن به
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 صورت مخزن بسته و برای حمل انواع جامدات کامیونی که قسمت بار آن به: بونکر کامیون
 .شده استدر ساخت بتون کاربرد دارد، ساخته پذیر مانند سیمان کهشکل

 سازی مشاهده این نوع کامیون را حتمًا در صنعت ساختمان :کن )میکسر(کامیون مخلوط
وع کن باشد. این نصورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوطکامیونی که قسمت بار آن بهکردید.

حمل آن به محل مصرف استفاده  دهنده بتن وکامیون برای مخلوط و میکس کردن مواد تشکیل
 .تا رسیدن به مقصد سفت و خشک نشود باشد تا بتنشود و دارای یک مخزن گردان میمی

 

 :شوند که برای آشنایی تقسیم میوری و ل ها به دو دسته خودروی ون باربریکامیونتکامیونت
 پردازیم.بیشتر به تشریح هر یک می

صورت دو موتوری جهت حمل بار است که اتاق راننده و اتاق بار بهوسیله نقلیه  :خودروی ون باربری -۰
 ۳٫۱مجموع وزن و ظرفیت حمل بار ون باربری از که  محفظه جداگانه روی یک شاسی پیاده شده است

 .تن است ۱تن تا کمتر از 

 ۶تر از تن تا کم ۱توان بارهای از تفاوت لوری و ون باری در میزان حمل بار است. لوری می  :لوری -۲
 .تن را حمل کند

 و  ردآووسیله نقلیه ایست که یدک یا نیمه یدک را به دنبال خود کشیده و به حرکت درمی :کشنده
 .شودبرای حمل انواع کانتینر، کفی، کانکس و غیره استفاده می
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 میزان دارای محورهای متناسب با  تریلر نوعی هم نام دارد،  بوژی که هزارچرخ و ارابه واگن :بوژی
ن و همچنی آهنراه منظور کاهش فشار بار بر روی جاده،بار است و برای حمل بارهای بسیار سنگین به

 .رودوسایل نقلیه بکار می
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برخی از وسایل نقلیه باربری پرکاربرد که شامل توان حمل بار، ارتفاع از ابعاد در تصویر زیر به جزئیات 
ارگیر و طول بارگیر آن که واحد اندازه گیری آن به متر است سطح زمین، ارتفاع کف تا لبه، عرض ب

 شده است.  پرداخته
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