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  بار حمل کامیون ابعاد

 
 
 
 بار حمل مناسب ماشین نتخابا

 .تاس بار حمل خودروی نوع شود، توجه آن به باید کاال جاییجابه هنگام که مواردی از یکی شک بدون
 بار حمل ماشین نوع بهترین آن، ابعاد و ارسالی کاالی نوع به توجه با هاباربری و ونقلحمل هایشرکت

 .دهندمی پیشنهاد مشتریان به را
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 کامیون ابعاد
 و سبک و شهریدرون خودروهای دودسته به دارند که کاربری و ابعاد به توجه با بار حمل هایماشین

 .شوندمی بندیدسته سنگین و شهریبرون خودروهای
 .است شهریبرون بار حمل ماشین ابعاد از ترمک بسیار مراتببه شهریدرون کامیون ابعاد

 از معموالا  دارند، شهری معابر در تردد در سنگین بار حمل هایماشین که هاییمحدودیت دلیل به
 .کنندمی استفاده شهری معابر در کوچک بارهای حمل برای ترسبک خودروهای

  

 :شودمی استفاده زیر ماشین دسته سه از کلی صورتبه ها باربری و بار اتو در
 نیسان وانت پراید، وانت وانت،: سبک هایماشین از استفاده با باربری-۱
 کامیونت ایسوزو، هیوندا، خاور، کامیون،: سنگین نیمه هایماشین از استفاده با باربری-۲
 چادری ُتن، ۲۰ یخچالی، ترانزیت کفی، تن، ده ترانزیت، کفی،: سنگین هایماشین از استفاده با باربری-۳

 …و (Faw)  فاو تانکر کفی ُکمپرسی، کفی، محور، سه
 

 :یمکنها را بررسی میحمل توسط آندر این مقاله ابتدا انواع خودروی حمل بار، ابعاد و حداکثر وزن قابل

 

 ابعاد نیسان

شهری است که اغلب با نام نیسان آبی بین مردم شناخته های حمل بار سبک و بینماشینیکی از انواع 
شود. طرحی که کماکان با همان طرح اولیه خود در ایران تولید می 24شود. نیسان جونیور یا زامیاد می

 .قرن سابقه دارددسته کم نزدیک به نیم

تولید و  Z24 با کد لیتری 2.4و با موتورهای شمسی، نیسان جونیور توسط شرکت سایپا  1377تا سال 
شد، که در آن دوره، موتورهای این خودرو مستقیماا از ژاپن وارد میروانه بازار شد. ازآنجایی 24بانام سایپا 
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از استهالک کمی هم برخوردار بود و همین امر نیز رضایت خاطر خریداران آن را تا حد زیادی  طبیعتاا 
 است.متر  1.6عرض و  2.2حداکثر طول  شهریین ماشین حمل بار دروناه اندازکرد.تأمین می

حمل بار آن  ،که بسته به نوع اتاق استتن  2.2توسط این ماشین حمل بار  حملحداکثر وزن بار قابل
 کند.فرق می نیز

 
 ابعاد ماشین حمل بار نیسان

 

 ابعاد خاور مسقف

رود. عموماا برای حمل کاالی سبک و وزن کم ولی با حجم میهای حمل بار سبک به شمار از انواع ماشین
 دارد.گیر و تجهیزات حفاظتی داخل اتاقک خود انواع ضربه خاور مسقف .گیردباال مورداستفاده قرار می

یابد و مشتریان از سالمتی کاالی ارسالی خود با این شرایط احتمال صدمه دیدن کاالها نیز کاهش می
 .کنندیدا میاطمینان بیشتری پ

شده که تا حد امکان جلوی ضربات ناشی عالوه بر این سیستم فنربندی این نوع کامیونت طوری طراحی
 تضمین کند.صد را گرفته و امنیت بار را تا رسیدن به مق ..گیرها و.اندازهای خیابان و سرعتاز دست

 .باشدمتر می 2.2تا  2متر، عرض  5.9تا  4.5شهری دارای حداکثر طول این کامیونت حمل بار درون
 .باشدتن می 3تا  2.5حمل توسط خاور مسقف حداکثر بین وزن قابل
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 ابعاد خاور مسقف حمل بار

 
 ابعاد خاور معمولی

عموماا جهت حمل بارها و  دارندچرخدو محور و شش  تر از وانت کهک و کمی بزرگهایی کوچکامیون
 مورداستفاده ،کیلوگرم است ۳۵۰۰ها کمتر از آن  و وزن و کاالهایی که حساسیت بسیار زیادی ندارند

 .گیرندقرار می

 
حمل متر است. وزن متداول قابل 2تا  1.9ها متر و عرض آن 4.5تا  3.8حداکثر طول این کامیونت 

 است.تن  4تا  2.5توسط خاور روباز حداکثر 
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 باربری ابعاد ماشین حمل بار | ابعاد ماشین

 

 ابعاد خاور اتاق بزرگ

 داردروزتر تر و بهی قویشندهیک ک درواقع .های حمل بار استخاور اتاق بزرگ که یکی از انواع کامیون
 .تر از خاور معمولی استاتاقی با ابعادی بزرگ که

تا  2.5باشد و توانایی حمل حداکثر می 2.2تا  2متر و عرض  5.9تا  4.5این خاور اتاق بزرگ دارای طول 
 .تن بار را دارد 3

 

 ابعاد کامیون حمل بار | خاور اتاق بزرگ
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 یا بادسان 911ابعاد خاور 

نام  ۹۱۱گیرد که ها قرار میشهری هستند که بین خاور و تکدسته دیگری از خودروهای حمل بار درون
 .است ۹۱۱دارد و برگرفته از نام بنز 

باشد که گزینه خوبی برای حمل بارهای سنگین و نیمه سنگین یکی از محصوالت تولیدی کمپانی بنز می
 .شهری استدرون

 .باشدتن می 5.5حمل متر و حداکثر وزن قابل 2.2تا  2.1متر، عرض  4.5دارای طول 

 

 

| ابعاد بادسان911ابعاد خاور   

 بعاد کامیون تکا

 .استتر مناسب حمل بار با وزن باال و مسافت طوالنیکه شهری است از سری خودروهای حمل بار برون
 .ندارندشب را  10صبح تا  6معابر شهری در طول روز بین ساعات  امکان تردد در

کنند و تن بار مجاز حمل می ۱۲–۱۰طور میانگین با دو محور و شش چرخ بههستند که هایی کامیون
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توسط  حملقابلحداکثر تناژ .باشندمتر می 2.25تا  2.2متر و عرض تقریبی  5.8دارای طول نزدیک به 
 .تن است 10 هاآن

 

 ابعاد کامیون حمل بار تک

 ابعاد کامیون جفت

گیرند. همانند کامیون تک برای تن مورداستفاده قرار می 15معموالا برای حمل کاالهایی با وزن بیش از 
باشند. حداکثر طول چرخ می 10محور و حداقل  3دارای  .گیردشهری مورداستفاده قرار مینحمل بار برو

 .متر است 2.45تا  2.35ها نیز متر و عرض آن 7تا  6.8ها آن

 

 کامیون حمل بار جفتابعاد 
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 ابعاد تریلی

 یک درواقعانواع مختلف دارند.  هاتریلیاما  ؛ماشین باشدی عموم مردم تریلی نام یک نوع شاید برا
 هایباربریکه برای  و حمل باری هستند ونقلحملوسایل  هاتریلیتریلی نام دارد.  ،هاکامیوننوع از 

 .شوندمتر استفاده می 2.5متر و عرض  13.6تا  12.2تن، طول  22سنگین تا وزن 

 

 ابعاد کامیون حمل بار | ابعاد تریلی حمل بار

 :حمل بار دارای انواع مختلفی هستند مانند هایماشیننیز مانند سایر  هاتریلی

 شودکمپرس انجام میوسیله دستگاه داری که تخلیه بار آن بهتریلی کمپرسی: کامیون اتاق 
   تریلی کفی: کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد. این نوع کامیون در بیشتر موارد

 شودسازی و خودروهای سنگین استفاده میهای راهبرای حمل دستگاه
 تریلی یخچال دار: کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سردکننده باشد 
 سانتیمتر باشد ۸۰کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق دار: تریلی لبه 
 شده ای طولی به دونیمه مساوی تقسیموسیله تیغهتریلی تیغه دار: کامیونی که قسمت بار آن به

 باشد

 .کنندای استفاده میشهری و جادهها برای حمل بارهای برونعموماا از تریلی
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 ترانزیت ابعاد کامیون

 .کنندالمللی و مسافت طوالنی استفاده میاز تریلی ترانزیت عموماا برای حمل بار در سطح بین
های باشد. قسمت بار تریلیدر تریلی ترانزیت به دلیل محافظت بیشتر از بار دارای بدنه و سقف می

 است.ترانزیت در مقابل آب و ضربه مقاوم 

جابجایی بارهایی است که نیاز به محافظت بیشتری دارند و معموالا در ها برای کاربرد این تریلی
تن، طول  22اغلب برای حمل بارهای با وزن تقریبی . گیرندهای طوالنی مورداستفاده قرار میمسافت
 .گیرندمتر مورداستفاده قرار می 2.5متر و عرض  13.6تا  12.2حدوداا 

 
 ابعاد کامیون ترانزیت

 فوت 40 ابعاد تریلی

جا های حمل بار جابهفوتی که از گمرک و سایر پایانه 40فوت بیشتر به دلیل حمل کانتینرهای  40ریلی ت
 .معروف است ،کنندمی

ا را به هکنند و پس از تخلیه بار آنها کانتینرهای حمل بار را از مبدأ تا مقصد حمل میدرواقع این تریلی
 .گردانندمبدأ بازمی

 .تن بار رادارند 16و قابلیت حمل حداکثر  متر 2.4متر، عرض  12دارای طول این کامیون 
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 فوت 40ابعاد کامیون حمل بار 

 

 

جهان پیمان بار از مشاوره رایگان جهت انتخاب  ونقلحملبا شرکت  تماسبا  توانیدمیشما عزیزان 
 .بهترین نوع خودرو برای حمل بار خود بهره ببرید
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