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 :مقدمه

ها برای های مختلفی هستند. کامیونها یک وسیله نقیله به حساب می آیند که دارای مدلکامیون
ها ترانزیت محصول یا کاال است.اندازه و ترین آنونقل بارهای سنگین کاربرد دارند که مهمحمل

تن شروع می شود و بستگی به مدل و 3ها باهم متفاوت است.ظرفیت آن ها از ظرفیت کامیون
موضوع اصلی این  "تولیدکننده کامیونرفیت آن تا چندین تن توانایی حمل بار را دارد."شرکت های ظ

 .مقاله است که در ادامه با چند نمونه از معروف ترین و بزرگ ترین شرکت ها آشنا می شوید

ها آغاز میالدی تولید آن ۱۹۵۹های باربری در ایران مرسدس بنز سری ال بوده که از سال اولین کامیون
چرخ یا  ۶شود. این کامیون از نوع ها در ایران بانام بنز مایلر نیز شناخته میشد. این مدل کامیون
 .باشدهمان کامیون تک می

 :شوندهای زیر تقسیم می ها به دستههای خود و ظرفیت آنها بر اساس مدلکامیون

 پرکاربردترین انواع کامیون ها

 کامیون تیغه دار:  

اربرد شده است.کوسیله یک تیغه یا محوری به دونیمه مساوی تقسیمیغه دار در قسمت بار بهتریلی ت
های کفی هستند، فقط با ها نزدیک به مدلاین کامیون، حمل تانکرهای نفتی و گازی است. این مدل

 .شده استها توسط یک تیغه سراسری به دونیمه تقسیماین تفاوت که قسمت بار آن

 اردکامیون لبه:  

متر است. این مدل تریلرها در ها هشتاد سانتیها حداکثر دیواره قسمت بار آناین مدل کامیون
 .کنندجا میها مواد جابهاستفاده می کنند که کاربرد آن  قسمت بار خود و انتها از پنل های چوبی

 دارکامیون اتاق: 

با این تفاوت که ارتفاع دیواره اتاق بار دار نزدیک هستند های لبهها بسیار به مدلاین مدل کامیون
 رسدها از که به یک و نیم متر میآن
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 کامیون کفی: 

کامیونی است که در قسمت بار آن دیواره ندارد. این نوع کامیون در بیشتر موارد برای حمل 
شود.کاربرد آن حمل بارهای دارای پالت و سازی و خودروهای سنگین استفاده میهای راهدستگاه

سازی را بر آالت عمرانی و راهجایی ماشینآالت سنگین، و در برخی موارد جابهبندی، آهنستهب
 .دارندعهده

 کامیون یخچال دار: 

بعضی از بارها با توجه به ماهیت خود نیازمند مراقبت خاصی دارند و در دمای خاصی شروع به 
های دیگر ی از کشور به بخشها از بخشکنند. از سوی دیگر انتقال بعضی میوهفاسدشدن می

 .کننداستفاده می های یخچال دارکامیوندردسرهای زیادی دارد. برای این نوع بارها از 

های مسقف هستند که به یک سردخانه داخلی مجهز خاصی از کامیونها درواقع مدل این کامیون
 .کنندهستند و قابلیت تنظیم دمای داخل جعبه بار را فراهم می

ها دارای تجهیزات در واقع همان مدل سقف دار است فقط با این تفاوت که قسمت اتاق بار آن
ز ماشین یخچال دار استفاده سردکننده است که برای حمل مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات ا

 .شودمی

 
 کامیون باربری
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 های تولیدکننده کامیونشرکت

 ماموت دیزل: 

های و کاربری تولیدکننده کامیونترین عنوان تخصصیبا بیش از دو دهه فعالیت به ماموت دیزل
راهبری بازار تریلر را در دست دارد، با شعار "ماموت، انتظار  تجاری در خاورمیانه و برند پیشتاز كه

ها با آخرین استانداردهای ها" است. ماموت تریلر با ارتقای مداوم محصوالت و انطباق آنبهترین
محیطی و توجه ویژه به نیازهای مشتریان، این برند را به جایگاه بلندی از رشد و مهندسی و زیست

ونقل را در اختیار طیف های حملحلو با حفظ نقش اثرگذار خود در بازار، راه توسعه پایدار رسانده
 .تری از مشتریان این محصوالت قرارداده استگسترده

 های ماموتانواع کامیون

 تریلر کفی 
 تریلر تیغه دار 
  تریلر یخچالی 
 تریلر چادری 
 تریلر کمپرسی 

 بهمن دیزل: 

ظور منبوس و بهسبک، نیمه سنگین، سنگین و مینی هایشركت بهمن دیزل باهدف تولید کامیون
تن را تحت  6تولید آزمایشی کامیونت  1382ونقل کشور و در آذرماه سال نوسازی ناوگان حمل

 .ژاپن آغاز نمود ISUZU  لیسانس شرکت

های خود قرار را سرلوحه برنامه« اندیشیم شعار ما همواره به حرکت می» شرکت بهمن دیزل همواره 
 .ده استدا
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 های بهمن دیزلانواع کامیونت

  تن 6انواع کامیونت 
  تن 8انواع کامیونت 
  تن 5.2انواع کامیونت 
 انواع کامیونت شیلر 

 سیبا موتور: 

یکی از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای سنگین ازجمله: کامیون، کشنده، کمپرسی و کامیونت 
 .باشدایران می باشد که نماینده رسمی خودروسازی فاو درمی

 1383گذاری کاردان امین شروع به فعالیت نمود و از سال در اوایل تأسیس به نام شرکت سرمایه
ین گذاری کاردان امآالت سنگین داشته است. شرکت سرمایهتاکنون فعالیت مستمری درزمینٔه ماشین

 .طی روزنامه رسمی به شرکت سیبا موتور تغییر نام داد 1386در سال 

 های سیباموتورانواع کامیون

 هاکمپرسی 
 های سیبا موتورکشنده 

 
 معروف ترین شر کت های تولیدکننده کامیون
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 آریا دیزل: 

، واردکننده و تولیدکننده محصوالت رنو تولیدکننده کامیونشرکت آریا دیزل به عنوان سومین شرکت 
نماید. را وارد و عرضه می T | C | K باشد که این شرکت خودروهای سنگین سریتراکس در ایران می

 .شوندرنو تراکس توسط شرکت آریا دیزل مونتاژ می T البته الزم به ذکر است که خودروهای سری

درصد از سهم خریدوفروش بازار  15هدف شرکت آریا دیزل از ابتدای تأسیس به دست آوردن حدود 
خوبی محصوالت خود را به بازار کشور عرضه کامیون و کشنده در ایران بوده است و توانسته است به

 .نماید

 های آریا دیزلانواع کامیون

 های رنوکامیون 
 هاکشنده 
 هاکمپرسی 
 تریلر کفی 

امیدواریم خواندن این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد و در مقاالت دیگر سعی می کنیم، 
 .را معرفی کنیم کامیون تولیدکنندهدیگر شرکت های 

 .اگر نظری یا پیشنهادی دارید، جهان پیمان بار آماده شنیدن نظرات شما عزیزان می باشد
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