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 :مقدمه

در گرما و  هاونیچرخانند. کامها میونقل دنیا را کامیون و تریلیقسمت بزرگی از صنعت حمل
 ها برسد.آن گیرند تا کاالهای مورد نیاز مردم سالم و سالمت به دستمی سرما، جاده را در پیش

چرخ پیشرفت چشمگیری  ۱۸های بزرگ و و تریلی افزایش تجارت باعث شده است تا کامیون
 هایداشته باشند، از طرف دیگر فشار مجامع طرفدار محیط زیست نیز باعث شده تا شرکت

سازی مصرف سوخت موتور این ها دالر بودجه برای بهینهسازنده کامیون و تریلی در دنیا میلیون
اند تا صنعت ساخت دست هم دادهبهتمامی این موارد دست .خودروهای پرمصرف خرج کنند

های جدیدی باشد که این صنعت را به های قدیمی و نامکامیون و تریلی شاهد اقتدار برند
 پردازیم:به این منظور به بررسی کامیون سازی مان می .دمیبرنپیش

 

 کامیون مان

 :مان یساز  ونیکام
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دستگاه کامیون و  ۲۰۰، ۸۳شرکت بزرگ کامیون سازی جهان است. تعداد  10کامیون سازی مان جزو 
های یکی دیگر از زیرمجموعه (MAN) به فروش رسانده است. برند مان ۲۰۱۶در سال  فقطتریلی 
های سنگین آید. این برند به ساخت اتوبوس، کامیون و موتور ماشینحساب میبه AG واگنفولکس

برای ایجاد  DB Schenker واحد تولید کامیون و اتوبوس مان با گروه لجستیک یتازگمشغول است. به
 .ها وارد همکاری شده استها با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت جادهای از کامیونشبکه

 معناست؟ چه به مان

ی آلمانی مان به این معنی است که این کمپانی اعتبار بسیاری را با طراحی و مهندسی برخی از ریشه
های بادوام و کالسیک آالت تنومند به دست آورده است. این کمپانی ساخت کامیونبهترین ماشین

دهد که این اجازه کی را نشان میجذاب را متوقف ننموده و نمای داخلی نیز تنظیمات راحت و ارگونومی
های همچنین از آخرین تکنولوژی TGXعالوه، دهد تا قدرت عمل بیشتری داشته باشد. بهرا به راننده می

ایمنی فعال و غیرفعال ازجمله ارگونومیک کابین پیشرفته، ترمزهای تمام دیسکی، ترمز ضد قفل و 
رد که عملکرد قوی کامیون در متوقف شدن را بسود می  (EBS)سیستم ترمز الکترونیکی خاص مان

 .کندتضمین می
 : TGXونیکام یمعرف

 

 کامیون مانکابین 
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 نیکاب 
 باشدیراننده م کی یدفتر کار برا کیاست که مشابه  شدهیطراح یبه نوع ونیکام نیا نیکاب
به همراه داشته باشد.  نانیراننده و سرنش یرا برا یآرامش و راحت تینها تواندیامر م نیکه ا

 ستمیمانند س یو به امکانات باشدیم XXL, XLX ,XL  اعم از نیمجهز به سه نوع کاب ونیکام نیا
 یاکنسول ادوات کاماًل ارگونومیک، رادیوی ماهوارهکن، گرم، آبکیمطبوع اتومات هیتهو

و  مینظت تیفرمان باقابل ،سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ،ایماهواره سیستم مسیریاب جدید،
 شتریب ونیکام نیاXLX  وXL  یهانیشده است البته ارتفاع کاب زیتجه میقابل تنظ یهایصندل

ع از نو ونیکام نیا ی. صندلباشدیمانند تخت خواب م یمجهز به امکانات نیو همچن باشدیم
 تواندیموضوع م نینمود که ا میدر چند جهت تنظ یراحتآن را به توانیکه م باشدیم کیپنو مات
 ونیکام نیا یکه برا ی. نوع داشبورددینما تیحما یر یطور چشمگمختلف بدن به یاز اعضا

 شده لیتشک سخت کیپالست از که باشدیم CONVENTIONAL  استفاده شده است از نوع
در  ونیکام نیفرمان ا زیسا نکهی. باوجوداباشدیم برخوردار یادیز  دوام و استحکام از و است
دارد و کار کردن با آن  ییباال اریاما عملکرد بس باشدیتر مکوچک گرید یهاونیبا کام سهیمقا
 یبرا ستیالزم ن داریاست که خر  نیا ونیکام نیا یهاتیاز مز  یکی. باشدیراحت م اریبس

 .دیپرداخت نما یاضاف ی نهیشده است هز در نظر گرفته ونیکام یکه برا یامکانات اضاف

 کهنی، به ادیمایپیکیلومتر مسافت م 150,000 که در هر سال بیش از یاطور حتم، رانندهبه
است اعتقاد دارد. به همین سبب، مان مجهز به  رگذاریراحتی صندلی در نحوه رانندگی وی تأث

ها صندلی پنوماتیک قابل تنظیم در چند جهت با قابلیت حمایت کامل از گردن، کتف، کمر و ران
 .باشدیقابل تنظیم م یانقطهکن، به همراه کمربند ایمنی سهو گرم
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 کابین کامیون مان

 سوخت  مصرفTGX: 

، موتور مان جدید در امر شودیراننده صرف بهای سوخت مدرصد درآمد هر  30جا که  از آن
. موتور دیزلی این کشنده قابلیت کندیدر مصرف سوخت، به راننده کمک شایانی م ییجوصرفه

صورت تضمینی از سوی کمپانی دارد. موتور خطی میلیون کیلومتر را به 1.5پیمایش 
با استفاده  .کندیبخار نیرو تولید م اسب 400و  باشدیم توربو شارژر مجهز به TGX دیزلی

است. مان  افتهیکاهش یر یگ، مصرف سوخت این کشنده به طرز چشم TipMaticگیربکس از
بادی قابل تنظیم نیز ایمنی و  سیستم تعلیق. گرددیعرضه م4x2، 6x2،  6x4 یهاجدید در مدل

 .کیفیت سواری را باال برده است
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 کابین کامیون مان

 
  آخر: سخن
 و برجسته کینامیقدرت باال، د یمرسوم کارخانه در ارائه یهابا افتخار سنت  TGX 2016مان

 12 ربکسیگ ن،ییپا سوخت مصرف ی  عال بیترک. دهدیم نشان را نییپا سوخت مصرف
الزم به  .کندیم راحت بابت هر از را دارانیخر  الیخ ر،یچشمگ یگارانت و کیمات پیت سرعته

 .باشندیم یگارانت لومتریک450,000  ایسال  3 یها داراکشنده نیذکر است که تمام ا
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