
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سی
   سی اند کشنده  



 
 

 
                 www.wbar.ir                02175078000                                      info@wbar.ir             2   

 

 
 سی اند سی

  قدمهم

مجهز به  4، استاندارد آالیندگی یورو محورتک 4*2اندسی با مشخصات کلی سیستم محور شنده سیک
ستم  سب بخار، وزن مجموع ترکیبی  480جذب دوده، قدرت موتور سی تن و گیربکس اتوماتیک  55ا

ZF   آلمان؛ تولید شررررکC&C  ید با ت یهاونیکامچین (که باهدف تول باکیفی  و  رکیب مدرن و 
آغاز به کارکرده اس ). تح  لیسانس کامنز آمریکا هس   CIMCسهامداران معتبری همچون چری و 

 رسد. سط شرک  آریا دیزل به فروش میکه در ایران تو

 وریانفبه گفته خود شرک ، تولید انواع محصوالت دیزل با طراحی زیبا ، یاندسیسشرک    یمأمور 
 روز، کیفی  باالی تولید و مصرف بهینه سوخ  هس . 

 

  



 
 

 
                 www.wbar.ir                02175078000                                      info@wbar.ir             3   

 سی؟ اندچرا سی

    
شد که  هامیتحر در ایران به عل   یالمللنیب یهایهمکار قطع  صی فعال در  یهاشرک باعث  صو خ

شوند جه  حفظ جایگاه خود در بازار ،برندهای چینی را جایگزین برندهای اروپایی  این زمینه مجبور 

نیمه سنگین و سنگین شامل انواع کشنده  یهاونیکامسی تولید و فروش انواع اندکنند. شرک  سی

طه شررامل انواع موتور ،میکسررر، کمسرسرری و تانکر حمل مواد سرروختی و همچنین تولید قطعات مربو

صوالت  سیسدیزل را در برنامه خود دارد. مح شدن به تولیدات اروپایی  یاند  ییهایژگیوبا نزدیک 

 برخوردار نیستند.  هاآندارند که بقیه محصوالت چینی از 

 
  سیدانچرا سی

  یاندسیسطراحی زیبای داخلی و خارجی کشنده  

سب  به خودروهای سنگین ن س  ، طراحی خودروهای  شوارتر ا که عالوه  جه نیازاسواری کاری د

سیاری از  شتن ب س  این خودرو  یهایژگیوبردا یک خودروی کاری  عنوانبهفنی و این نکته که قرار ا

ا یک هاستفاده شود طراحان باید راحتی سرنشینان را نیز در نظر بگیرند. به همین دلیل اس  که سال

 . شودیمی محصوالت بسیار اعمال با تغییرات اندک رو کارانهمحافظهطرح 
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سیسدر درون  دو تختخواب که باعث  طورنیهمراح  و جادار وجود دارد و  ییهایصندل یاند

 .ادوات خودرو خوب و ارگونومیک اس و  فرمانبه. تسلط راننده نیز شودیمرانندگان  توجهجلب

بلند قرار دارد اما با توجه به استانداردهای در بازار ایران در دسته خودروهای سقف  یاندسیسکشنده 

 اسکانیا قرار دارد.    Gسری  یهاکشندهاروپایی، این کشنده در دسته خودروهای سقف کوتاه مانند 

س  و طرح  یاندسیسطراحی خارجی کشنده  سب   ا زیبا و هماهنگ ا جلو در کنار ابعاد  یهاچراغن

شده ا شتر این محصول  شنده جلوپنجره باعث جلوه بی شب ه یاندسیسس  .لوگوی نورانی ک م در 

برای مخاطبان جالب باشررد. در کل طراحی این کشررنده را باید زیبا اما محتان دانسرر  که  تواندیم

به نظر  کنندهکسرررل، کمی پیر و اندشررردهنسرررب  به هموطنان جدیدترش که اخیر  ا وارد بازار ایران 

 . رسدیم

  دانید؟چه می یاندسیسدرباره کشنده 

شنده   سیساز ک س  برای اولین بار در بین  یاند ستم تعلیق در محور عقبش ا سی  U480که دارای 
اسب بخاری دارد  480. از طرفی دیگر این خودرو یک پیشرانه شودیمنسخه محصوالت چینی دیده 

 . دیآیمکه در ایران در رده کشنده معروف و قوی ولوو بشمار 

های شرک  کامنز آمریکا استفاده یناور فچین اس  که از وچایی پپیشرانه این خودرو ساخ  شرک  
کارکرد باال و  اشییاروپاو یکی از معدود مواردی اسرر  که یک شرررک  چینی همسای رقبای  کندیم

 قیم  کمتری دارد. 
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شنده   یاندسیسدرباره ک

  یاندسیسمشخصات فنی کشنده 

 موتور: 

 اینتر کنترلر شش سیلندر خطی مجهز به توربو شارژر و  •

 اروپا  EURO4محیطی یس دارای استاندارد آالیندگی ز  •

 سوپاپ  24 •

 اسب بخار  480حداکثر قدرت  •

 نیوتن متر 2200حداکثر گشتاور  •

 لیتر 36موتور  یر یگروغنحجم  •
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 دندهجعبه

 ZF آلمان (ZF12A-2330TO) اتوماتیک  •

 )تیپ ترونیک( عقبدنده 2دنده جلو و  12 •

 ابعاد و فواصل

 متریلیم 3900فاصله بین محورها  •

 متریلیم 6426طول کلی  •

 متریلیم 3900ارتفاع کلی  •

 اوزان

 ( GCWکیلوگرم  55000وزن مجموع ترکیبی:  •

 کیلوگرم 6980وزن کشنده:  •

 کیلومتر در ساع  115سیستم تعلیق:  •

 ریگضربهجلو: فنرهای پارابولیک به همراه  •

 کیلوگرم 7500میزان تحمل وزن:  •

 (مجهز به ریموت کنترل داخل کابین)  عقب: سیستم تعلیق بادی •

 کیلوگرم 13000میزان تحمل وزن:  •

 ابعاد رینگ و الستیک

 9*5/22آلومینیومی  هاچرخرینگ  •
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•  315/80R 22/5 هاکیالست 

 سیستم ترمز کشنده

 ترمزهای جلو و عقب از نوع دیسکی •

 ASRو ضد لغزش  ABSضد قفل  یهاسیستممجهز به  •

 JACOBSو ترمز موتور  HASمجهز به ترمز تسه هوشمند  •

 یاندسرریسررحداکثر سررر: : 

 کیلومتر در ساع  115

 یاندسیسکشنده  توجهجالبتجهیزات و امکانات 

 فرمان هیدرولیک قابل تنظیم در زاویه و عمق •

 قسم  خواب با دو تخ  خواب تاشو •

 (کولر )سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک  •

 ،هادندهاتوماتیک با قابلی  تعویض دستی گیربکس  •

 بخاری درجا، مجموعه کامل ابزار •

 پخش صوت سی دی همراه با رادیو •

 پروژکتور •

 ول  جه  ادوات برقی 12ول  به  24مبدل  •

 قفل مرکزی همراه با کنترل از راه دور •

 بیرون شیشه جلو ریگآفتاب •
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 سقف بازشو •

 برقی هابغلنهیآ+  یبرقشهیش •

 کنگرم آینه •

 بوق بادی •

 ینشانآتشکسسول  •

 بادی یهاکمکبا  رانندهکمکصندلی راننده و  •

 کروز کنترل و تاخوگراف •

 ریتاردر •

 بادگیر سقفی و جانبی •

 با دیگر رقبا یاندسیسقیم  غیرقابل مقایسه کشنده 

ن میلیون توما 290یعنی آریا دیزل،  هکنندعرضررهدر حال حاضررر قیم  این خودرو از سرروی شرررک  
که با  دهدیمقیمتی قرار  ازنظر J6که آن را در رده محصرروالتی همانند جک گالوپ و فاو  شرردهاعالم

شده ظاهر  ستم تعلیق بادی، موتور قدرتمند و گیربکس آلمانی برتر از رقبای یاد سی ، شودیمتوجه به 
 .کندیم را تجربه یتر نیسنگرقاب   480هرچند این کشنده با ورود رقیبی جدید به نام البرز 


