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 مقدمه

مختلفی مشغول تولید  یهاشرکتگذرد و امروزه چندین سال از ورود اولین کامیونت به بازار ایران می
تن کش  ب بار دارندب برای  ۸الی  ۷. کامیونت یا خاور که عمدتا تا هس  تند یاجاده یهانیماش  این 

 :های مختلفی از قبیلاستفاده

 حمل اثاث منزل 
 حمل یخچال 
 اهسنگ و آوار ساختمان 

 .اندشدهیطراح 

 های ایران کدامند؟ترین کامیونپرفروش

دهد که از بین پنج شرکت برترب سه مدل آن به ایران وارد نشان می 2015آمار فروش کامیون در سال 
 .های برتر در ایران شامل: ولووب داف و اسکانیا هستندشود. این مدل کامیونمی

 های دیگر اس  ت.دهد که نرخ فروش کامیون ولوو و اس  کانیا بیش  تر از مدلآمارها در ایران نش  ان می
ترین خاورهای بازار ایران به ترین و باکیفیتمعروف پکار و مانو ایس   وزوب فاو و الوند  هاآنپس از 
بندی جهانی در رتبه بوده اما اسکانیا G460 سری اچ رقیب نزدیکی برای اسکانیاولوو اف .آیندشمار می

 .تر از ولوو استدو رتبه پایین

 42ش  د. این ش  رکت آن س  ال حدود ین کامیون در جهان تر پرفروش« دایملر تراک» 2015در س  ال 
دادی امضا کردند قرار خودرو و دایملر برای فروش کامیونایران 95است. سال میلیارد دالر فروش داشته

ای هکه باید بر اساس آن در ایران نسل چهارم مدل آکتروس وارد و مونتاژ شود. اینگونه راننده کامیون
 .استخودرو سنگین برتر انتخاب شده عنوانبه 2012و  2009ر خودرویی شده که سال ایرانی نیز سوا
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 ایسوزو

نمایندگی این شرکت ژاپنی در ایران بهمن خودرو است که تا به امروز توانسته چندین مدل از این 
  .رودترین نوع آن در ایران به شمار میرفروشتن پ 6کمپانی را به ایران وارد کند. خاور ایسوزو 

 

 ایسوزوکامیون 

 فاو

شرکت چینی و  شین درواقعفاوب یک  سوزو در زمینه تولید ما سنگین به رقیب ای سنگین و نیمه  های 
صول آن فاو شمار می شرکت تایگر و جدیدترین مح ست که در ایران نیز  تن 6رود. نام تجاری این  ا

 باالیی دارد. دوفروشیخر آمار 
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 فاوکامیون 

 الوند

ه اس   ت که تا بهای داخلی های تولید کامیونتالوند موتور با نام تجاری فوتونب یکی از اولین کارخانه
عالیت به ف زلیپادیساجلب کند. این کارخانه زیر نظر  یخوببهامروز توانسته است رضایت مشتریان را 

سند چشمخود ادامه می سعهدهد که در  صد دارد به یک کارخانه انداز تو شود.  یالمللنیباش ق تبدیل 
ست عالوه بر کامیونفوتون یکی از اولین نمونه ست که توان تن نیز به  8تنب خاورهای  6های تهایی ا

 بازار عرضه کند

 نکته

 تس  یب یباال یهانامهیگواهبه  زین هاآنبا  یرانندگ یهس  تند که برا یانواع گوناگون یدارا هاونیکام
 است ازیتن ن
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 انواع کامیون:

 :یکف ونیکام

 آالتآهن بیبندبس   تهپالت و  یدارا یبارهاو حمل  ندارد وارهید هاآنقس   مت بار  هاونیکام نیا 
 .دارندعهدهرا بر  یساز راهو  یعمران آالتنیماش ییجاجابهموارد  یو در برخ نیسنگ

 :دارغهیت ونیکام

ستند فقط با ا یکف یهامدلبه  کینزد هامدل نیا  سمت بار  نیه سط  هاآنتفاوت که ق  غهیت کیتو
 است.شدهمیتقس مهیبه دو ن یسراسر 

 :دارلبه ونیکام

 است. متریسانتهشتاد  هاآنقسمت بار  وارهیاکثر دحد هاونیکاممدل  نیا 

 :داراتاق ونیکام

ار اتاق ب وارهیتفاوت که ارتفاع د نیهس  تند با ا کینزد دارلبه یهامدلبه  اریبس   هاونیکاممدل  نیا 
 .رسدیممتر  میو ن کیاز که به  هاآن

 :مسقف ونیکام

 دار است.و محفظه دهیسرپوش صورتبه هاآنقسمت بار  هاونیکام مدل نیا

 :دارخچالی ونیکام

 زاتیتجه یدارا هاآنتفاوت که قس  مت اتاق بار  نیمس  ق ا اس  ت فقط با ادار ) همان مدل س  ق 
 است. سردکننده

 :(کسر یم)  کنمخلوط ونیکام

 است مانیفله مانند س یبارهااست که مخصوص  دهیمحفظه پوش یدارا هاآنقسمت بار  هامدل نیا
که اغلب  شودیم ییجاجابهکه با وجود متحرک بودن قسمت بار مانع از منجمد شدن بار در حرکت و 

 .شودیمحمل بتون استفاده  یبرا یساز ساختمانو  یساز راهدر صنعت 
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 :(یبونکر )مخزن ونیکام

ش یدارا هامدل نیا شده و پو ست که جهت  دهیاتاق کامال محافظ  س یبارهاا  هاآناز  مانیفله مانند 
 .شودیماستفاده 

 :یکمپرس ونیکام

 .ردیگیمتوسط کمپرس صورت  هاآنبار در  هیبه اتاق بار وصل است و تخل هاونیکاممدل  نیکشنده ا

 :ونتیکام

ستند که ظرف خودروهامدل  نیا سته ه سبت به تر  هاآن تیدو د ست و ن یلین  امهنیبه گواه ازیکمتر ا
 .دارند 2 هیپا یباال

 :یار ب ون

ستند و اتاق بار  تن 5کمتر از  تیظرف یدارا هامدل نیا  سمت راننده بر رو هاآنه س کی یو ق  یشا
 سوار شده است. کهیت کی

 :خاور

 یور ل بشودیمگفته  یلور  آنبه  درواقعبا نام خاور معروف است که  رانیکه در ا یبار  هینقل لهیوس کی
سمت بار و اتاق راننده  ینوع ون بار  کی ست که ق س کیبر  کهیدو ت صورتبها ست و  یشا سوار ا

 .رسدیمبه شب تن  حداکثرآن  تیظرف

 :کشنده

ا بر ر ...رهیو غ تیاز انواع اتاق بارب کانکسب ترانز  یار یبس   ییجاجابهاس  ت که حمل و  یاهینقل لهیوس  
 عهده دارد.
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