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 مشخصات فنی
 لیتر حجم قدرتی ۱۲سیلندر خطی و  ۶ است که با مرسدس بنز OM457 LAموتور کامیون چاپار نمونه

است  دستی بنز G240-16شده در این کامیون مدلکند. گیربکس استفادهتولید می اسب بخار ۳۵۴برابر 
های شده در این کامیون همگی از مدلاستفاده فرماناکسل و جعبهشود. دنده جلو عرضه می ۱۶که با 

 قیو تعل وبلسیت ۲۲٫۵های ضد قفل ترمز، چرخ ،ایترمز کاسهها این کامیون از بنز هستند. عالوه بر این
الگوبرداری شده  های بنز اکسور و اکتروس وامکامیونکند. اتاق این کامیون هم از ی استفاده میبرگ

محور  ۳طراحی  شده است.نیز حذف های بغلجعبهاست که البته در آن تغییراتی ایجادشده است و 
دنه، داشبورد و بشده و گرفته مرسدس بنز آلماناین کامیون شامل موتور، گیربکس و محورهای آن از 

وزن ناخالص این کامیون  طراحی و تولیدشده است. مبتکران دیشرکت حدآن توسط  متعلقات گرید
ی کیدرولیو باالبر ه تالیجید شگریمطبوع، نما هیخواب، تهواتاقشده است و امکاناتی مانند تن اعالم ۳۳

گیری از قطعات بهرهتوان به یشده است، متوجهی که در طراحی این خودرو استفادهنکات قابل دارد.
ین نوعی ااشاره کرد که به خودرو نیمعکوس( در بدنه ا یمشابه مرسدس بنز آکتروس )به روش مهندس

 ی کرده است.رانیآکتروس اکامیون را شبیه 

 شرکت سازنده

ساخت و ی تأسیس شد و فعالیتش را با انسان یروینفر ن ۱۰با  مبتکران دیشرکت حد ۱۳۶۵در سال 
این شرکت درزمینٔه ساخت قطعات خودرو شروع به  ۱۳7۲ی شروع کرد. در سال صنعت یهاقالب یطراح

خودرو از مشتریان آن بودند. در حال حاضر نیز این شرکت با دو های سایپا و ایرانفعالیت کرد و شرکت
ایپا را تولید خودرو و سهای ایرانهای ماشینخودروساز بزرگ در تعامل است و تقریبًا نصف صندلی

 کند.می

 های این شرکت به شرح زیر است:مشی و سیاستخط

 باال بردن سطح کیفیت و دستیابی به کمترین ضایعات 
 آموزش و افزایش سطح دانش کارکنان 
 ارائه محصوالت و اجناس جدید 
  مندی کارکنانرضایتافزایش سطح 
 روزافزونهای کارمندان برای پیشرفت استفاده کردن از پیشنهاد 
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 مبتکران دیحدخدمات شرکت 

 سازی تمامی فرآیندهای تولیدی: طراحی و بهینهخدمات مهندس 
 ی: آزمایش استحکام و مقاومت نقاط اتصال کمربند خودروشگاهیخدمات آزما 
 های کیفی: ارائه مشاوره درزمینٔه سیستمتیفیک تیر یهای مدمشاوره سیستم 

 
 کامیون چاپار

 چاپار به بازارزمان ورود کامیون 

های در جاده اکنونبه گفته یکی از مسئوالن شرکت تولیدکننده، اولین نمونه تولیدشده کامیون چاپار هم
گانه را با موفقیت پشت سر بگذراند  8۵های استانداردهای کشور در حال تردد است تا بتواند آزمایش

 شود.روانه بازار میرسد و درنهایت گذاری میازاین نوبت به عرضه و شمارهو پس

 شرایط و ضوابط خرید

 مانده مبلغ قیمت این کامیون قطعی است و در هنگام تحویل، باقی و نحوه پرداخت: متیق
و  محاسبه (افت ی)در صورت در  التیسود مشارکت )در صورت تعلق( و مبلغ تسهخودرو با کسر 

دو هفته فرصت دارد تا  ازآن متقاضیگردد و پسنامه به خریدار اعالم میاز طریق دعوت
 باقیمانده مبلغ خودرو را بپردازد.

 ا زمان شده تطبق مصوبات اعالم دیسود مشارکت در تول یپرداختمبالغ  :دیسود مشارکت در تول
 یابد.نامه اختصاص میصدور دعوت
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 درصد برای تحویل  ۲۵ماهه و نرخ سالیانه  ۲۴بر اساس قوانین و مقررات اقساط  :التیتسه
خودرو است و در صورت عدم تمایل متقاضی برای دریافت تسهیالت، باید در هنگام تحویل 

 صورت نقدی تسویه کند.خودرو قیمت را به
 :یک ماه پس در صورت گذشت ) در صورت انصراف از خرید، طبق مقادیر اعالمی  سود انصراف

 گیرد.تعلق می نامه(صدور دعوت خیحداکثر تا تار تا تاریخ انصراف )  (ناماز ثبت

ت اقدام پرداخشده است، برای پیشتواند نسبت به واریز مبالغی که بیشتر از مبالغ تعیینخریدار می
ند توابار میکمند شود و تا یکند و از زمان تاریخ واریز آن، سود مشارکت مطابق شرایط ذکرشده بهره

 حساب مالی تغییر دهد.ای تا قبل از تسویهگونه هزینهنام را بدون هیچ

درصد نسبت به مبلغ  ۱۴ که موعد تحویل خودرو به تأخیر افتاد، جریمه به میزان سالیانهدرصورتی
به سمحاتوجه به این نکته ضروری است که از تاریخ ) .شودواریزشده محاسبه و به خریدار پرداخت می

 متوقف خواهد شد.(فرآیند محاسبه سود مشارکت  تأخیر، مهیجر 
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