شرکت های تولید کننده کامیون

مقدمه:
کامیونها یک وسیله نقیله به حساب می آیند که دارای مدلهای مختلفی هستند .کامیونها برای
حملونقل بارهای سنگین کاربرد دارند که مهمترین آنها ترانزیت محصول یا کاال است.اندازه و

ظرفیت کامیونها باهم متفاوت است.ظرفیت آن ها از 3تن شروع می شود و بستگی به مدل و

ظرفیت آن تا چندین تن توانایی حمل بار را دارد".شرکت های تولیدکننده کامیون "موضوع اصلی این
مقاله است که در ادامه با چند نمونه از معروف ترین و بزرگ ترین شرکت ها آشنا می شوید.
اولین کامیونهای باربری در ایران مرسدس بنز سری ال بوده که از سال  ۱۹۵۹میالدی تولید آنها آغاز
شد .این مدل کامیونها در ایران بانام بنز مایلر نیز شناخته میشود .این کامیون از نوع  ۶چرخ یا

همان کامیون تک میباشد.
کامیونها بر اساس مدلهای خود و ظرفیت آنها به دسته های زیر تقسیم میشوند:

پرکاربردترین انواع کامیون ها


کامیون تیغه دار :

تریلی تیغه دار در قسمت بار بهوسیله یک تیغه یا محوری به دونیمه مساوی تقسیمشده است.کاربرد

این کامیون ،حمل تانکرهای نفتی و گازی است .این مدلها نزدیک به مدلهای کفی هستند ،فقط با

این تفاوت که قسمت بار آنها توسط یک تیغه سراسری به دونیمه تقسیمشده است.


کامیون لبهدار :

این مدل کامیونها حداکثر دیواره قسمت بار آنها هشتاد سانتیمتر است .این مدل تریلرها در
قسمت بار خود و انتها از پنل های چوبی استفاده می کنند که کاربرد آنها مواد جابهجا میکنند.


کامیون اتاقدار:

این مدل کامیونها بسیار به مدلهای لبهدار نزدیک هستند با این تفاوت که ارتفاع دیواره اتاق بار
آنها از که به یک و نیم متر میرسد
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کامیون کفی:

کامیونی است که در قسمت بار آن دیواره ندارد .این نوع کامیون در بیشتر موارد برای حمل
دستگاههای راهسازی و خودروهای سنگین استفاده میشود.کاربرد آن حمل بارهای دارای پالت و

بستهبندی ،آهنآالت سنگین ،و در برخی موارد جابهجایی ماشینآالت عمرانی و راهسازی را بر
عهدهدارند.


کامیون یخچال دار:

بعضی از بارها با توجه به ماهیت خود نیازمند مراقبت خاصی دارند و در دمای خاصی شروع به
فاسدشدن میکنند .از سوی دیگر انتقال بعضی میوهها از بخشی از کشور به بخشهای دیگر
دردسرهای زیادی دارد .برای این نوع بارها از کامیونهای یخچال دار استفاده میکنند.

این کامیونها درواقع مدل خاصی از کامیونهای مسقف هستند که به یک سردخانه داخلی مجهز
هستند و قابلیت تنظیم دمای داخل جعبه بار را فراهم میکنند.
در واقع همان مدل سقف دار است فقط با این تفاوت که قسمت اتاق بار آنها دارای تجهیزات
سردکننده است که برای حمل مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات از ماشین یخچال دار استفاده

میشود.

کامیون باربری
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شرکتهای تولیدکننده کامیون


ماموت دیزل:

ماموت دیزل با بیش از دو دهه فعالیت بهعنوان تخصصیترین تولیدکننده کامیون و کاربریهای
تجاری در خاورمیانه و برند پیشتاز كه راهبری بازار تریلر را در دست دارد ،با شعار "ماموت ،انتظار

بهترینها" است .ماموت تریلر با ارتقای مداوم محصوالت و انطباق آنها با آخرین استانداردهای
مهندسی و زیستمحیطی و توجه ویژه به نیازهای مشتریان ،این برند را به جایگاه بلندی از رشد و
توسعه پایدار رسانده و با حفظ نقش اثرگذار خود در بازار ،راهحلهای حملونقل را در اختیار طیف

گستردهتری از مشتریان این محصوالت قرارداده است.
انواع کامیونهای ماموت





تریلر کفی

تریلر تیغه دار

تریلر یخچالی

تریلر چادری



تریلر کمپرسی



بهمن دیزل:

شركت بهمن دیزل باهدف تولید کامیونهای سبک ،نیمه سنگین ،سنگین و مینیبوس و بهمنظور

نوسازی ناوگان حملونقل کشور و در آذرماه سال  1382تولید آزمایشی کامیونت  6تن را تحت
لیسانس شرکت  ISUZUژاپن آغاز نمود.

شرکت بهمن دیزل همواره « شعار ما همواره به حرکت میاندیشیم » را سرلوحه برنامههای خود قرار
داده است.

4

www.wbar.ir

info@wbar.ir

02175078000

انواع کامیونتهای بهمن دیزل



انواع کامیونت  6تن
انواع کامیونت  8تن



انواع کامیونت  5.2تن



انواع کامیونت شیلر



سیبا موتور:

یکی از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای سنگین ازجمله :کامیون ،کشنده ،کمپرسی و کامیونت
میباشد که نماینده رسمی خودروسازی فاو در ایران میباشد.
در اوایل تأسیس به نام شرکت سرمایهگذاری کاردان امین شروع به فعالیت نمود و از سال 1383

درزمینه ماشینآالت سنگین داشته است .شرکت سرمایهگذاری کاردان امین
تاکنون فعالیت مستمری
ٔ
در سال  1386طی روزنامه رسمی به شرکت سیبا موتور تغییر نام داد.
انواع کامیونهای سیباموتور



کمپرسیها

کشندههای سیبا موتور

معروف ترین شر کت های تولیدکننده کامیون
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آریا دیزل:

شرکت آریا دیزل به عنوان سومین شرکت تولیدکننده کامیون ،واردکننده و تولیدکننده محصوالت رنو
تراکس در ایران میباشد که این شرکت خودروهای سنگین سری  T | C | Kرا وارد و عرضه مینماید.

البته الزم به ذکر است که خودروهای سری  Tرنو تراکس توسط شرکت آریا دیزل مونتاژ میشوند.

هدف شرکت آریا دیزل از ابتدای تأسیس به دست آوردن حدود  15درصد از سهم خریدوفروش بازار

کامیون و کشنده در ایران بوده است و توانسته است بهخوبی محصوالت خود را به بازار کشور عرضه
نماید.
انواع کامیونهای آریا دیزل



کامیونهای رنو
کشندهها



کمپرسیها



تریلر کفی

امیدواریم خواندن این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد و در مقاالت دیگر سعی می کنیم،
دیگر شرکت های تولیدکننده کامیون را معرفی کنیم.
اگر نظری یا پیشنهادی دارید ،جهان پیمان بار آماده شنیدن نظرات شما عزیزان می باشد.
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