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 :های سنگینونقل محمولهحمل

 .نامندونقل محموله سنگین را محموله ترافیکی میحمل

ا های بار هواپیمبزرگ ویا خارج از ابعاد محفظهشود که دارای ابعاد کاالی ترافیکی به کاالیی اطالق می
 100طور عمومی وزن هر بسته نباید بیش از باشد. بهوزن و دارای جرم حجمی باال مییا سنگین

 .باشدکیلوگرم و در بعضی ایرالین ها با محدودیت بیشتر می

ه وچارتری یا حمل با برای کاالهای غیراستاندارد، سنگین ونیمه سنگین امکان حمل با پردازهای ویژ
 .باشدالمللی، دریایی، ریلی و یا ترکیبی میسر میونقل بینکامیون حمل

های ترافیکی آن دسته از بارهایی هستند که دارای وزن و ابعاد بیشتر از حد استاندارد محموله
بارگیری  ها بدون بار یا پس ازای که ابعاد و اوزان آنهای باری هستند. تردد وسایل نقلیهماشین

محموله حداقل از یکی از ابعاد استاندارد تجاوز نماید مشمول مقررات دستورالعمل ترافیکی بوده و 
 .ها باید پروانه عبور صادر شودبرای تردد آن

 :حمل محموالت سنگین و فوق سنگین
ونقل ها و كارخانجات بزرگ صنعت حملبا توجه به رشد روزافزون صنايع مختلف و تأسيس شرکت

باشد شود. حمل قطعات فوق سنگين ازجمله پر چالش ترين عمليات اين صنعت میروز بيشتر میروزبه
ونقل سنگین برای لای و محاسبات دقيق دارد.حمكه نياز به تجهيزات پيشرفته، كارشناسان حرفه

 .شودها استفاده میتن از انواع کمرشکن 60الی  22ها از تناژونقل محمولهحمل

متناسب و قدرتمند مانند كمرشكن و بوژی  یبارهای حجيم و سنگين، نيازمند حمل با خودروهاي باربر 
 .باشدمی

 

 :خودروهای حمل بارهای سنگین

 کمرشکن 
 بوژی 
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 :کامیون کمرشکن

 ۳۶الی ۱۶متری هست و قابليت حمل بار سنگين و فوق سنگين تا وزن  ۱۸الی  ۸كمرشكن داراي طول 
 .باشدتن را می

ظرفیت باشد با اين تفاوت عمده كه هم ابعاد آن )طول و عرض( و هماين كاربری از خانواده كفي می 
محور باشد،  3و يا  2تواند مراتب بيشتر است. اين كاربري كه بسته به طرح آن میحمل آن از كفي به
يز ساير ادوات و تجهيزات صنعتي سازی و نهای سنگین راههايي از قبيل خودروبراي حمل محموله

هاي شود. رانندگي با كمرشكن مستلزم رعايت قوانين محمولهسنگين با ابعاد نامتعارف استفاده می
ها عالوه بر اسكورت شدن توسط خودروهاي سواري، ملزم به ترافيكي است يعني رانندگان اين كاربري

کارگیری عالئم مشخصه جهت جلوگيري به رعايت مقررات خاصي ازجمله سرعت كمتر و ساعات تردد،
 از حوادث رانندگي هستند

 .باشدمتر می ۳تا  ۲/۶ها عرض اين نوع کامیون

 
 حمل بار های سنگین
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 :کامیون بوژی 

 بوژی ریلی 
  جاده اییبوژی 

 .شوندتن استفاده می100 های بوژ جاده ایی برای باری

شد . اين خودروی باباشد و بنا به نياز قابليت افزايش يا كاهش را دارا میدارای طول متغير می بوژی
 باشدمتر می ۳باربري دارای عرض 

 :ونقل خودروهای سنگینای حملقوانین جاده

اند که باعث ها خطرات بسیار زیادی را ایجاد کردههای اخیر خودروهای سنگین و باربر در جادهدر سال
 بر طبق شده و قوانین جدیدی وضع شوند کهای خودروهای سنگین عوضشده است که قوانین جاده

 .شودها داده نمیها در جادهها اجازه عبور و مرور راحت این ماشینآن

ی است و برای رانندگان خودروهای سنگین الزام سنگینای خودروهای رعایت قوانین جاده
های که هر یک از این قوانین توسط راننده و صاحب خودرو نقض شود، اجازه ورود به جادهدرصورتی

شود چراکه ممکن است خطرات جانی بسیار شدیدی را ها داده نمیشهری و داخل شهری به آنبین
 .ایجاد کنند

باشد، ارتفاع وها میها، ارتفاع این خودرای خودروهای سنگین در جادهیکی از قوانین جاده
متر باشد. البته این ارتفاع بیشتر برای  ۴٫۵کنند باید ها تردد میخودروهای سنگینی که در جاده

های داخل کشور همانند جاده چالوس، این ارتفاع کاهش های عادی بوده و در یک سری از جادهجاده
شتر از این مقدار هست، اجازه تردد کند. طبق این قانون خودروهای سنگینی که ارتفاعشان بیپیدا می
متر باشد ولی ارتفاع بار خودرو بیشتر از  ۴٫۵طور اگر ارتفاع خودرو کمتر از ها را ندارند و همیندر جاده

ای خودروهای ها وجود ندارد. به همین ترتیب قوانین جادهمتر باشد بازهم اجازه تردد در جاده ۴٫۵
متر باشد و طول  ۲٫۶وجود دار.، عرض خودروها نباید بیشتر از  سنگین برای عرض و طول خودروها نیز

خودرو نیز برای خودروهای سنگین متفاوت هست، برای کامیون دو محور ده متر، کامیون سه محور 
 .باشدمتر می ۱۸٫۳۵کش دوازده متر، تریلی شانزده متر و کامیون یدک
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وط به وزن این خودروهاست. تریلی سه محور ای خودروهای سنگین، قوانین مرباز دیگر قوانین جاده
تن، تریلی پنج  ۳۲تن داشته باشد، تریلی چهار محور چهارده چرخ،  ۲۶ده چرخ باید وزنی معادل 

های ایران توانند در جادهتن، تریلی پنج محور هیجده چرخ ،چهل تن را می ۳۴محور دوازده چرخ، 
تن، کامیون  ۳۰خ با یدک دو محور شش چرخ، های دومحوره شش چر حمل کنند. وزن مجاز کامیون

ودو تن، کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ، سی
وهشت تن و کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ، چهل تن محور شش چرخ، سی

 .است

 :های ترافیکیونقلکرایه حمل

ای ای نرخ قیمت و کرایه مخصوص به محمولهترافیکی در هر شرکت و پایانههای بارها و محموله
 و  ترافیکی وجود داردو همچنین بسته به نوع و حجم و میزان و ضمنًا نوع محموله و بار ترافیکی

کرایه و نرخ و قیمت حمل   بایست از مبدأ تا مقصد حمل و ارسال شودمسافت و شهرستان که می
 .کندن فرق میشامحموله ترافیکی

های ترافیکی یک کار تخصصی است که باید با کارشناسان استعالم نرخ و کرایه و قیمت بار و محموله 
 .تماس بگیرید و سپس استعالم دقیقی از قیمت آن داشته باشید جهان پیمان بار ونقل باربریحمل
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