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 BMCمعرفی شرکت 
و یکی  تأسیس شد در ازمیر ترکیه 1964. این شرکت در سال است BMC محصول شرکت BMC کشنده
ت که از اس خودروسازی بریتانیا نام دیگر این شرکت. است هیدر ترک یتجار ترین وسایل نقلیه از بزرگ

رود و با همکاری بریتانیا در ترکیه تأسیس شد و در سال به شمار می خودروسازهای ترکیه ترینبزرگ
خریداری شد. در آغاز کار این شرکت  نگیچوکوروا هولدمیالدی بود که این شرکت توسط  1989

میالدی  1966کرد و سپس در سال می دیموتورز را تول سیموتور و مور  نیآست هایشرکتمحصوالت 
ترکیه در  BMCکرد. شرکت  کلتیتراکتور و موتورس ونت،یکام ون،یکامشروع به ساخت وسایلی مانند 

های اکنون جزو یکی از شرکتخریداری شد و هم TMSF یتوسط شرکت دولتمیالدی  22013سال 
 رود.زیرمجموعه این شرکت به شمار می

 BMCمحصوالت شرکت 

 BMC 935 EDB (6x4) 
 BMC 935 EDE (8x4) 
 BMC 935 ETB (6x4) 
 BMC 832 FDB (6x4) 
 BMC 1142ACX (4x2) 
 BMC 1142ACB (6x4) 
 BMC 832 ycx 

 BMCمشخصات کشنده 

شود. بخش وسیله این شرکت به بازار عرضه میبه و جفت محور محورتکدو مدل  در BMCکشنده 
 ترمزمحور آن دارد و در بخش تک نیوتن متر 2000گشتاور اسب بخار قدرت موتور و  410آن  جفت محور

ABS 2است که برابر با یورو  استاندارد پایین آالیندگیدارد. یکی از نقاط ضعف آن،  و سوخت دیزلی 
 است که در سطح پایینی قرار دارد.
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BMC 935 EDB (6x4) 

 BMC 935 EDB (6x4)مشخصات 

  هیترک :سازندهکشور 
 6 :لندریس تعداد 
 راسب بخا 350 :قدرت 
 متر وتنین 1550: گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
 تریل 300: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید :سوخت نوع 

 
BMC 935 EDE (8x4) 
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 BMC 935 EDE (8x4)شخصات م

 هیترک: کشور سازنده 
 6:لندریس تعداد 
 اسب بخار 350: قدرت 
 متر وتنین 1550: گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
 تریل 300: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 BMC 935 ETB (6x4)مشخصات 

 هیترک: کشور سازنده 
 6: لندریس تعداد 
 اسب بخار 350: قدرت 
 متر وتنین 1550: گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
 تریل 300: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 
BMC 832 FDB (6x4) 
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 BMC 832 FDB (6x4)مشخصات 

 هیترک: کشور سازنده 
 6: لندریس تعداد 
 اسب بخار 300: قدرت 
 متر وتنین 1125:گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 9: )جلو( دنده 
 تریل 300: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 BMC 1142ACX (4x2)مشخصات 

 هیترک: کشور سازنده 
 6: لندریس تعداد 
 اسب بخار 410:قدرت 
 متر وتنین 2000: گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
 تریل 600: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 BMC 1142ACB (6x4)مشخصات 

 هیترک: کشور سازنده 
 6 :لندریس تعداد 
 اسب بخار 410: قدرت 
 متر وتنین 2000: گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
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 تریل 10350: مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 
BMC 832 ycx 

 BMC 832 ycxمشخصات 

 هیترک: کشور سازنده 
 6: لندریس تعداد 
 اسب بخار 300: قدرت 
 متر وتنین 1125 :گشتاور 
 ایدنده: دندهجعبه 
 16: )جلو( دنده 
 تریل 450 :مخزن سوخت تیظرف 
 یزلید: سوخت نوع 

 های رقیبشرکت

شود که در ایران های خودروساز چین محسوب میترین شرکتاین شرکت از موفق: شرکت دانگ فنگ
 1969سال بسیار معروف و مشهور شده است که از  نیسنگ یو خودروها ونیکاممونتاژ و فروش به دلیل 

 .ساخت خودرو آغاز کردمیالدی فعالیت خود را درزمینٔه 
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تاسیس شده است که  محدود تیبا مسئول نیچ FAWشرکت  :شرکت فاو( ندهیموتور )نما بایشرکت س
 و نیتر  یمیقداز به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های خودرو ساز جهان به شمار می رود. شرکت فاو 

 در صنعت خودرو سازی است ونیو کام یاتوبوس، مرب ،یمسافر  یها نیکننده ماش دیتول نیبزرگتر 

 دیلتوکار خود را درزمینٔه ای جاده ونقلحملتوسعه و گسترش این شرکت باهدف : خودرو زانیشرکت کار 
راهی  انیکاو با نام نیسنگ مهیسبک و ن هایکامیوناین شرکت با تولید  ابتدا شروع کرد. نیسنگ نیماش

محصوالت این شرکت از همان ابتدای راه اندازی خط تولید، تمامی استاندارد های  بازار تولید شد.
 مربوط به صنعت خودرو سازی را کسب کردند.

درزمینٔه تولید تراکتور و ادوات کشاورزی آغاز  یواحد صنعت نیاحداث اولفعالیت این شرکت با  :کویآم
 کلت،یسرموتو یمنیکاله ا ،یگاز  ی، کولرهایدیخورش رمکنآبگ ،موتورسیکلتانواع شد که تولیدکننده 

 است. یباتر و  و سنگینسبک  یزلید یخودروها

شود. این شرکت در ذهن شنونده مجسم می لوکس شیک و یخودروهابا شنیدن نام بنز، همواره بنز: 
این شرکت یکی از برند  کند.فعالیت می خودرو، اتوبوس ون،یو ساخت کام یطراحآلمانی درزمینٔه 

اشتوتگارت آلمان قرار و دفتر مرکزی آن در  خودروسازی آلمانی در سطح بین المللی استهای معتبر 
 .دارد
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