
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شررت نمادرر طرحمرررت مگاشررحماررر گمارر مطگم گرورر گمط شرررحماتامرربم  م  گشد  رر همهاررتنمامهر رر مطگمگشررر ممرر  م درربممممم

ه د  رربماما ررترماوررت م  م هو ارر زمامما ورر  زمهرر گهمامیو ررت ر م ر زوررنمگرریطمگ مطگم هودرر ممردوررت زمم   رربم ارری  ممم

صرد ر ماترنمامار  مایر )رنمریریطگمیر  ممممممم دروحمشر ه م اری  مگریطگاممر  منمرنما ر ابم مشر ت م ممممممممم  هویهمم  م بکما

نغر  مادریطرم  رنم م ر مطگم ررحمگ  رر مممممممم7831ممام...م  م ر  ممی  یمممد گام...م( میرتاشرودبم م رتاطمار مبم ماتطار هم م  رنم رمممممم

هی قما ما      ماممردوتم اری  مگیطگامر  منمرنما ر ابممیزور مط گر ماگر گوم  م  ریگمار مهر گکممر  م ریروریمهر اوتا مممممممممممممم

(م م  گه رورررر مRosenbauer(م مگا ابرررر اگمرم Dennis(مطاررررو مرE One(م م  ما همرIVECO MAGIRUSر

(مام...مMORITA(م هیگرررررر مر Ziegler(م م رر ررررتمرAJAX(م منژ  رررر مرGIMAEX(مجودرررروو مرCARMICHAELر

مش رم  نم.

 تار ماممردوتم اری  میدرهممر  مننمام رشمنمرنما ر ابممیزور مط گر ممممممممم

(م مGODIVA(مایط رررری مرمZieglerامگررر گوماررر مهررر گکممررر  م رر رررتمر

(م مگا ابررررررر اگمIVECO MAGIRUS ریروررررررریمهررررررر اوتا مر

مدچدررروحم ررر گنماممررر هوحمم...مام(ماHALE(م مموررر مرRosenbauerر

ه د  ربمطگم ررحمهت ر مصرریگزممممم"قطرر زمرر  بمهتایرر ما ریگزم ر ه ممممم

مهبمیذرتط.

مردوت زم  هر م اری  مهیمیگمر  مطر زربمگیطگامر  م ربکمام ردروحمار ممممممممم

(مBenzادرر رم(م cummins(م م رر هود مر perkinsیت ودرر مراتارر م  م

(مام...مDetroit(م مطررتارررررنمرRENAULT(م مگارررریمرCAT رررر متیو گمر

امطاگم ررر طممPTOمدچدرروحم  ورر ماوررتمای سرر   مط ررربمام میه موررکمامم

 Mercedes benz(م مهت رر  مادرر مرZF ررحمارر مهرر گکممرر  مم ط  مر

(مOMFB ام مم  مارربمرم(م Pzbارربمرم(میرربم ط Aliston(م م زوسررریهمر

(مام...ماورر ما  رربمطررررتم  م ر زور رر  م رررحمشررت نمممTomay ممیهرر  مرم

مهبما ش م.

 هو ارر زممردوررتماما   رر   م  ورر مما ورر  زمنمررنما رر ابمهررتمب مشرر ه م

 ارری  مژات میگمرر م متر ررتمیدر رر  میتمرر  م مریاوررنممرر  ممورر گامزوررکمام...ممم

ماو مطگم رحمهت  م ت مممهبما ش م.مم

نمرت حرربم ما ررتم ممردوررتمامارر  م رر   م  ورر م وسرررممشرر ر همر ررتم  رر

مرر  ماررتکم م درررت م م میه  ررویهم مورر گازوکمامیدیه موررکمگیطگامرر  ممم

م   رربمطگم رررحمهت رر مصرریگزمهرربممم" رربکمام رردروحما رریگزم رر ه 

یررذرتطمام  ورر مگرریطگاممرر ممگررنمییشررنمارر گ اربمامگرر ه زمیرر م  ممممم

م تا م رحمشت نمقت گمهبماوتا .مم

 


