
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کوچک یباربر نیماش  
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 ماشین باربری کوچک

 یباربر  نیبه آن توجه کرد، نوع ماش دیدارد و با تیالعاده اهمکه در حمل بار فوق یاز موارد مهم یکی
ثال اگر م یو حمل بار دارد.برا ییجابجا یشما برا لیبار و وسا زانیبه م یبستگ یباربر  نیاست.نوع ماش

 ونیو مناسب همان کام نهیباشد، خب انتخاب به ونیکام کی تیمجموع بار شما مطابق با ظرف
.حال اگر مجموع دییمراجعه نما ونیانواع کامبه مقاله  دیتوان یم ونیبا انواع کام ییآشنا یاست.برا

ار حمل ب نیعنوان ماشرا به ونیکه کام ستیباشد خب عاقالنه ن ونیکام کی تیبارتان کمتر از ظرف
ار که بوانت ای سانیبار، از ن زانیم نیحمل بار متناسب با ا نی.انتخاب ماشدیموردنظرتان انتخاب کن

 .میداز پریآن م حیاستفاده کرد که در ادامه به تشر  شودیگفته م کوچک یباربر  نیماشاصطالحًا به آن 

عالوه بر وزن و میزان بار، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، نوع وسیله یا بار شماست که ممکن 
اثاثیه منزل باشد که متناسب با آن ماشین حمل بار را انتخاب است وسایل اداری یا شرکتی و یا اسباب و 

 کنید.

 ونیامبار، ک مانیاست، شرکت جهان پ نیو سنگ ادیز  لتانیوسا زانیکه اگر حجم و م دیتوجه داشته باش
 است. یانهیکه انتخاب به کندیم شنهادیبه شما پ یباربر  یبرا را

و مقصد جابجا شود.ممکن است جابجایی  مبدأنکته بعدی مسیر و مسافتی است که قراره بار بین 
 ی باشد.بنابراین باید به این نکته در انتخاب ماشین باربری توجه کرد.شهر برونی و یا شهر درون
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 وانت بار

 باروانت
برای حمل وسایل با وزن و اندازه کوچک پرکاربرد   ی کوچک وبر از وسایل نقلیه بار یکیبار وانت یا وانت 
 ۴کیلو الی  ۰۱۱وانت  لهیوسظرفیت حمل بار بهکاربرد دارد. یشهر که بیشتر برای حمل بار درون باشدیم

استهالک پایین, قیمت مناسب, ارزان و زیاد بودن قطعات  لیبه دلاین وسیله  کشور ما. در باشدیتن م
 تاقا بدون وانت و دار اتاق وانت صورت دو به بار وانتبیشتر مورد استقبال مردم قرارگرفته است. آن 

 کنید. انتخاب بار حمل برای را آن توانید می نیازتان به بسته شما که هستند استفاده قابل
 

   بار نیسان

ی است که برای جابجای نقلو برای حمل  ماشین دسترس ترینو در  یکی از پرکاربرد ترین جزو بار نیسان
 انیاش .شودیاستفاده م شهری برون و شهری درون جابجایی برای با حجم سبک تا حدودی سنگین بار

 و هم به صورت اتاق دار باشد.  یتواند به صورت معمول یم سانیذکر است که ن
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 :به آن اشاره شده است رینسبت به وانت دارد در ز  لهیوس نیکه ا یتفاوت بارز 

 کندیحجم زیادی نسبت به وانت جابجا م. 
 بودنصرفه به 
  سریع 
  مطمئن 

 
 نیسان وانت

 
 نیسان اتاق دار
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 پرایدوانت 

 یبوده و برا لومتریخودرو صفرک نیتر ارزان ،شودیمهم گفته  ۰5۰ یاختصاصکه به آن  دیوانت پرا
 شده است.عرضه رانیو به بازار ا دیتول یسبک شهر  یهااستفاده

 نیبوده که ا لوگرمیک ۴5۱ یال ۴2۱در حالت استاندارد در حدود  این وسیله تحمل محفظه بار  زانیم
بک س اریاستفاده بس کی یخودرو فقط برا نینبوده و ا یمتوسط اصاًل کاف یهااستفاده یبرا زانیم

 شیب یبا طول یاجسام یبوده که حت یخودرو به صورت نیابعاد محفظه بار ا ن،یمناسب است. همچن
 .رندیگینم ی، در آن جامتریسانت ۰6۱از 

 
 وانت پراید به عنوان یکی از ماشین های باربری کوچک شناخته می شود

 

 وانعنبهیی همراه است که همه افراد آن را هاتیمحدودو نیسان بار با  باروانتوانت پراید در مقایسه با 
 مک اریبس آن محفظه بارچون هم  رندیگینمیک ماشین باربری مناسب و ایمن برای حمل بار در نظر 

 ی باربری کمتر است.هانیماشبوده و هم ایمنی و امنیت آن نسبت به دیگر 

اب و سبک،بادوام در برابر آب، آفت اریکه بس برگالسیفااز اتاق  یباربر  یبرا دیاز رانندگان وانت پرا یبرخ
آهن و  کیپالست نیگز یجا جیتدر و مقاوم بودن آن به ییبایکه عالوه بر ز  کنندیضربه هستند،استفاده م

 .شودیچوب م
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