
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه چیز درباره کامیون های بنز
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 بنز تاریخچه

های نسخه 1896وسفید بودند. در سال های آن سیاهقدری است که اولین عکسقدمت کامیون بنز به
 میالدی بود که دور جدید تولیدات این محصول بانام 1959در سال ابتدایی آن تولید شد و 

Kurzhauber  در آلمان اولین کامیون خود را برای مصرف داخلی  1959شروع به کار کرد. بنز در سال
میالدی ادامه داد و در این  1995تولید کرد و برای اینکه این کامیون را صادر کند، تولیدات را تا سال 

و پیشرفت زیادی کرد و در صادرات به خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی  زمینه هم رشد
زمان کوتاهی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی معروف های زیادی کسب کرد و در مدتموفقیت

 L334C ها بانامباقدرت بیشتری نسبت به سایر کامیون ۱۹۶۲تنی این کامیون در سال  ۱۹مدل .شد
 صورت عمده صادر شد.هساخته شد و ب

 کامیون های بنز به چه صورت است؟ طراحی

ها طراحی و فناوری بسیار قدیمی دارند و زمان بسیار زیادی از طراحی اولیه آن اگرچه این کامیون
عنوان یک خودرو تجاری با هزینه کم دارد، همچنان در ایران گذرد ولی به دلیل مزایایی بهمی

ها باعث گیرد. طراحی ساده، کاربردی، خطوط منحنی و بدون گوشه این کامیونمیمورداستفاده قرار 
شده است تا در هنگام بارگیری و کار در مناطق غیرشهری، کمتر آسیب ببیند. این کامیون با داشتن 

جز این به خاطر ارتفاع بلند شاسی و دهد. بههای عریض و بزرگ، دید مناسبی به راننده میشیشه
تواند در مسیرهای ناهموار و کوهستانی بهتر تردد کند و های بزرگ، میسطح زمین و الستیک بدنه از

شود ولی در هنگام سرعت انجام شود. اگرچه ارتفاع بلند دماغه یک مزیت محسوب میجایی بهجابه
 .آیدخراشی به وجود میهای دلواری از جلو یا عقب، صحنهتصادف و برخورد با خودروهای س

 !جهیزات کامیون بنز باخبرید؟از ت

اسب بخار  ۲۲۰سی( هستند که سی ۱۱۵۸۰های بنز مجهز به یک موتور شش سیلندر لیتری )کامیون
لیتر گازوئیل دارد. سازندگان این کامیون بسیار تالش  ۲۰۰نیرو دارد. باک این خودرو ظرفیتی معادل 

 ۲د ولی آالیندگی این خودرو استاندارد یورو اند تا میزان آالیندگی این اتومبیل استاندارد باشکرده
تحمل در محور جلویی کیلوگرم و نهایت بار قابل ۳۲۵هزار و  ۶است. وزن کامیون بنز بدون بار معادل 

 .هزار کیلوگرم است ۱۳هزار کیلوگرم و در محور عقب  ۷
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 بی نظیر این کامیون کاربرد

نشانی هم عنوان ماشین آتشصنایع نظامی و بهها در صنایع گذرگاه و ساختمان، از این ماشین
های رفاهی جدید، توان به نیروی مناسب موتور، قابلیتشود. از عوامل موفقیت آن میاستفاده می

سادگی در استفاده نام برد. یکی از دالیلی که باعث شده تا در بازارهای جهانی مورداستفاده قرار بگیرد، 
شد، قطعات یدکی و ها تولید میشور ما نیز به دلیل اینکه سالفرآیند ساده تعمیرات بود. در ک

ها همچنان در شود. به همین دلیل خریدوفروش این ماشینوفور یافت میتعمیرکاران این خودرو به
 .بازار خودروهای سنگین ایران رونق دارد

 
 کامیون بنز

 محصوالت بنز نیپرطرفدارتر 

 :۶۰۸خاور بنز 

میالدی تولید شد و بعدازآن فقط  1997های بنز است که در سال یک نمونه ایرانی شده کامیوناین
سی است. سی ۳۷۸۲های کارکرده آن در بازار موجود است. حجم موتور این نوع کامیون مدل

کیلومتر در  80کاررفته در این کامیون دستی است. این مدل نسبتًا کوچک تا سرعت دیفرانسیل به
 .کندساعت حرکت می

 :تن تک 6کامیون بنز 

های بنز بسیار ها برای کارهای باری و کمپرسی است که از کامیوناین مدل یکی از بهترین کامیون 
ها را بررسی کنیم، باید به موتور آن صات فنی این مدل کامیونتر هستند. اگر بخواهیم مشخقوی
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 ۱۱کند. حجم سیلندرهای این کامیون دور در دقیقه فراهم می ۲۲۰۰اسب بخار را در  ۲۴۰کنیم که اشاره
 .کندصورت خطی استفاده میسی است که از شش سیلندر بهسی ۵۸۰هزار و 

 :کامیون بنز اکتروس

تر است. تر و کاملهای قبلی قویمراتب از مدلهای موجود است که بهگزینهاین نوع یکی دیگر از  
های جالبی های قبلی کمتر است اما ویژگیها به نسبت مدلباوجوداینکه خریدوفروش این کامیون

و سرنشینان  رانندهلیتر حجم دارد که یک اتاق بزرگ برای  ۵۰ها شده در این مدلدارد. اتاق استفاده
 .کنداستفاده می
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