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 :بیلت پیتر کامیون
 هایکامیون ابر و ترینبزرگ از یکی و گذاشت کامیون تولید عرصه به پا 1938 سال در بیلت پیتر

 .دنیاست
 بزرگ گروه سومین PACCAR پاکار گروه تملک در حاضر حال در که هاستنام این از یکی بیلت پیتر

 .شودمی تولید کالس 8 در کامیون اساسا   شمالی آمریکای دارد.در قرار دنیا سازی کامیون
 و ندشبا داشته نیاز از فراتر عملکردی تا اندشدهمهندسی و ساخته هدفمند ابتدا همان از بیلت پیتر

 که شد خلق نامی ِپِترَمن، ُالفرد تئودور مهندسی مهارت و نگریآینده از کنند. تعریف نو از را انتظارات
 .کنندمی یاد آمریکایی سنگین خودروهای نماد عنوانبه آن از امروز
 درفروش جدیدی رکوردهای به کمپانی این است؛ خوبی روزهای بیلت پیتر کامیون برای روزها این

 .است جهان پرفروش هایکامیون از یکی امروزه و پیداکرده دست
 شرکت برای ایبرنده برگ و ماندهباقی رقیببی همچنان اشعرضه زمان از بیلت پیتر کامیون
 .شودمی محسوب سازنده
 .دارند یا کشیده بسیار بدنه دیگر های کامیون به نسبت که است این کامیون این های ویژگی از یکی
 با را آمریکا سنگین خودروهای بازار در جایگاهش بیلت پیتر هایش،فعالیت اول دهه سال آخرین در

 ترینمحبوب از یکی به که ماندگار کالسیک کامیون مدل کند؛اینمی ترمستحکم 350 مدل معرفی
 .شودمی تبدیل خود زمان هایکامیون

 که اتیتغییر است؛ همراه کمپانی این برای اساسی تغییراتی با بیلت پیتر هایفعالیت سوم دهه آغاز 
 هایفناوری از گیریبهره و تولید سطح ارتقای با بیلت ترپی شود.می خلق هاآن از تازه هایافسانه
 قدرتمندی اما وزنسبک آلومینیومی هایکامیون دهد.می توسعه را خود ساخت هایتوانمندی جدید،

 بیلتتبدیل پیتر برند تجاری عالمت به گیرند،می جان دماغش بدون مکعب اتاق و 352 مدل با که
 .شوندمی
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 کامیون پیتر بیلت
 تبیل پیتر بدنه طراحی

 تغییر چند جزبه شد، عرضه بازار به بار نخستین برای ۵۶۷ مدل بیلت پیتر کامیون که ۲۰۱۴ سال از
 در تغییرات این بیشتر و است نداده انجام بدنه طراحی روی بر زیادی کار زیرپوستی و جزئی
 مدت نای در بیلت پیتر که مهمی بسیار کار البته است. بوده الکترونیکی خطوط و هواکش هایقسمت
 کرده همکاری آلیسون و اتون کامینز، مانند موتورسازانی با تنگاتنگ صورتبه که است این داده انجام

 .بدهد پاسخ بار حمل هایناوگان مختلف نیازهای به بتواند تا
 استفاده دنیا روز هایفناوری از خود هایکابین در و هستند سروصدا بدون بیلت پیتر هایکامیون
 برای بیابانی هایجاده در و کندمی عمل خوب بسیار هاجاده در که مطبوع تهویه ستمسی اند.کرده
 .کندمی مطلوب و خنک را کابین هوای سرنشینان، و راننده

 هعرض بازار به متنوعی هایتعلیق سیستم و هاشاسی ها،گیربکس موتورها، با ۵۶۷ بیلت پیتر کامیون
 UltraShift اتون اتوماتیک گیربکس و X15 کامینز دیزل موتور به توانمی هاآن میان از که شودمی
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 ۵۰ دحدو و هستند رانندگان استقبال مورد همچنان دستی های گیربکس که نماند ناگفته کرد. اشاره
 .رسند می فروش به دستی گیربکس با هاکامیون این از درصد
 تبیل پیتر هایکامیون انواع
 حجم برابر هشت )تقریبا   لیتری 12/9 موتور یک از 389بیلت یترپ کامیون ها،کامیون این از یکی
 .است پیکرغول دیزلی موتور این وجودبااین کند.می استفاده سمند( موتور

 تبیل پیتر تاریخ در مدت بیشترین برای که مدلی شود؛می معرفی 1954 سال ،351 بیلت پیتر کامیون
 .شودمی ماندگار کمپانی این تولید خط در
 ننمادی تزئینی مجسمه این آید.درمی پرواز به بار اولین برای بیلت پیتر پرنده ،358 مدل معرفی اب

 .کندمی خودنمایی بیلت پیتر هایساخته کاپوت روی رنگ،سرخ بیضی نشان برفراز هم هنوز
 رموتو روی سوار شکل مکعب اتاق با آیرودینامیک ایکشنده است؛ 362 مدل معرفی سال 1981 سال
 متری 16 هایتریلر برای بازار عطش پاسخگوی تا یافتهتوسعه طولی هایمحدودیت رعایت با که

 .باشد
 معرفی «جانشینان» عنوان با را 379 نمادین مدل و 377 ،375 ،357 هایمدل بیلت پیتر ،1986 سال
 از یکی عنوانهب هم هنوز 379 جدید، هایمدل این از باشد. کرده اساسی تکانیخانه یک تا کندمی

 که است شخصی کشنده ترینمحبوب و شودمی شناخته صنعت این تاریخ هایکشنده ماندگارترین
 .انددیده خود به امروز به تا آمریکا هایجاده
 سازی،راه هایکارگاه به متفاوت ایچهره تا شودمی معرفی 567 زمخت و جانسخت مدل ،579مدل

 آلومینیومی اتاق همچون هاییمشخصه با محصول این بدهد. وسازساخت قسمت  دیگر و معادن
 و راحتی حداکثر برای ترجادار و ترعریض کابین و سخت شرایط در قدرتمند عملکرد برای مستحکم

 .دارد خود در را رودمی انتظار بیلت پیتر یک از که چیزی آن تمام راننده، برای وریبهره
 :567 مدل بیلت پیتر
 .است جاده سلطان به روفمع کامیون این

 تباصالب و قوی ظاهری 
 ازیب جلوپنجره 
 ازیب بسیار آمیزیرنگ و دارشیب سقف 
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 هاسال در ریشه که یافت خواهید راحت بسیار را آن بشوید، کامیون این لوکس کابین وارد وقتی
 .دارد بیلت پیتر کمپانی تجربه
 و پذیری فرمان است. ۵۶۷ مدل بیلت پیتر پذیری فرمان کرد، اشاره آن به باید که دیگری نکته

 هایجاده در و شهریبرون هایجاده در کامیون این و است مهم بسیار عوامل از یکی هندلینگ
 .شودمی چرخانده راحتیبه و است سریع فرمان واکنش کند.می عمل خوب بسیار وخمپرپیچ
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