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 ولوو شرکت از ای مقدمه
در مقابل شرایط سخت  مقاوم یو خودروها ونیکامتولید  باهدفولوو یک شرکت سوئدی است که 

 هایتجربهدانش و شرکت با استفاده از  نیا .کارکردآن شروع به  ناهموار هایجادهو  سوئد وهوایآب
حال حاضر برندی سرشناس و ، عالوه بر اینکه موفق شد به هدف خود برسد، در خود یچندساله

 مشهور در سرتاسر جهان است.

. در بین رانندگان ایرانی هم باشندمیدر صنعت کامیون  نیو بهتر  ترینباکیفیتولوو جزو  هایکامیون
 در ایران است. هاکامیونمحبوبیت باالیی برخوردار است و در دسته بهترین  از FH ولوو هایکشنده

 ی ما وفق دارد.وهوایآبکامیون عالوه بر این با شرایط  نیا

 ولوو کامیون انواع
را روانه  ولوو و کشنده ولوو ونیکام ،ی، کمپرسیلیتر هایی در انواع مختلفی مانند شرکت ولوو کامیون

 است. FH ،FMX ،FM یسه سر ونقل کرده است که شامل بازار حمل

 ولوو ونیکام FM:  
فرد و خاصی دارد و مجهز به یک سیستم موتوری قدرتمند های منحصربهبه علت اینکه ویژگی

 هستند. شکل Vهای و چراغ خطوط آئرودینامیکها مجهز به است. این سری از کامیون

 ولوو FMX: 
ها است که ی فناوریهای موجود است که مجهز به همهترین کامیوناین سری یکی از سرسخت 

 D13Cو  D11C ،D13Bو با سه نوع موتور  Globetrotterو  Day cab ،Sleeper Cabل در سه مد
 یندگیآالبه علت پشتیبانی از استاندارد  D13Cو  C11Dهای مدل طراحی و تولیدشده است. مدل

 ۴ وروی یندگیآالفقط از استاندارد  D13Bمجهز شده است ولی موتور  SCRبه فناوری  ،۵ وروی
 تطابق دارد.

 ولوو FH: 
های های گوناگونی در سبک ماشینمیالدی تولیدشده است و مدل 1933این سری در سال  

، ازلحاظ باالترین نرخ تولید ایترین کشنده دنقوی عنوانسنگین و فوق سنگین دارد. این کامیون به
های این سری است که مجهز ترین مدلیکی از موفق FH500در جایگاه نخست قرارگرفته است. 

 های داخل ایران دارد.بخار و رقابتی تنگاتنگ با سایر کشنده اسب ۵00موتور قدرتمند  کبه ی
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 FH500 کامیون
 FH500است،  شدهشناختهکشنده  ترینقوی عنوانبهی که در کشور ما هایکامیونیکی از بهترین 

محبوب و و بسیار  کنندمیکشور از این وسیله نقلیه استفاده  هایکامیوناست که بیشتر رانندگان 
آن  FH16که مدل  شودمی بندیتقسیمچندین نوع و مدل  به FH یسر  هایکامیون پرطرفدار است.

هوشمند  هایکامیون جدیدترینو از بهترین و  شد ییرونماایران  هایکامیون 96در نمایشگاه سال 
کردن  ترقویبا را به بازار معرفی کرده است و  این کشنده 2019شرکت ولوو مدل  اخیرا   ولوو است.

موفق شده است بار دیگر در بازار جهانی رتبه قابل  ونیکام نیا محورهایموتور و مقاومت سازه و 
این شرکت در  هایکامیونیکی از رقیبان سرسخت ولوو، کشنده اسکانیا است که  قبولی را کسب کند.

همیشه محصوالت این دو شرکت  کهطوریبهمیان رانندگان ایران و جهان هم بسیار محبوب است؛ 
 .شدندمیمقایسه  باهم

 
 کامیون ولوو

 FH16 و FH500 مقایسه
 هایکامیون، این است که کابین کردندمی کارشناسان فنی همیشه به آن اشاره یکی از مواردی که

 وجودبااینولوو بسیار کوچک بود.  هایکشندهدر مقایسه با  …و  خچالیو وسایل آن مانند  اسکانیا
 بهترین کیفیت و مرغوبیت برخوردار است. از هاشرکتاسکانیا در مقایسه با دیگر  هایکامیونکابین 

http://www.wbar.ir/
mailto:info@wbar.ir


 

          www.wbar.ir                                    021-75078000                           info@wbar.ir                       
   4 

 FH500 هایسرینکرد و تمام سعی و تالش خود را به کار گرفت و موفق شد در  نشینیعقبولوو هم 
 صورتیبهتر از اسکانیا تولید کند و همچنین محل قرارگیری راننده به  مراتببه هاییکابین FH16و 

، ذکرشدهموارد  جزبه ولوو وجود نداشته باشد. هایکشندهنقطه کوری برای  گونههیچتعبیه کرد تا 
 اروپا بوده است. هایبهتریناز ابتدا تا امروز جزو  ولوو هایکامیونبار  یسازه و فضا

 شدهدادهبه تعداد بسیار کم در ایران مونتاژ و تحویل  FH16 هایکامیون ذکرشدهبا توجه به موارد 
 ترینقویو جزو  زندیمشرکت ولوو در ایران حرف اول را  FH500 کشنده هایکامیون هنوزاست و 
 گریو د یهوشمنداین کارخانه موفق شده است باالترین امتیاز ازلحاظ  ایران است. هایکامیون

های روز هرحال محصوالت جدیدتر این شرکت که با فّناوریرا کسب کند اما به یجهان یاستانداردها
 دنیا هماهنگ است، به ایران نرسیده است.

کشنده ولوو  ونیاز آن ها کام یکیکه  ونیکام یشما را با انواع مدل ها میدار  یسع یدر مقاالت بعد
FH16 میاست، آشنا کن. 

 .دیشود تا آن را بازگو کن یبار خوشحال م مانیجهان پ دیدار  ینظر  ای شنهادیاگر پ
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