
1. Камион-фургон  Дължина Ширина Височина 

                    4,6 - 5,6м.       2,4м.       2м. 

 

 Камионът-фургон представлява класически товарен автомобил, състоящ се от кабина и 

товарно помещение. Има много видове камиони-фургони. Най-често срещаните са със закрито 

товарно помещение с обикновен или подвижен брезент. Товарното помещение с подвижни 

брезенти може лесно да бъде отворено отстрани. При полуремаркета с обикновен брезент може 

да се товари отстрани или отгоре, например с кран.  

2. Камион-гондола  Дължина Ширина Височина 

          10,70м.               1,9 – 2.1м.           2,3 – 2,5м. 

 

 

Служат за превоз на насипни(зърно, царевица и др.) и инертни материали( пясък, чакъл и 

др.) 

 

3. Прицеп       

 

Предназначени за превоз на повечето видове товари. Товаренето може да се направи 

отгоре, отстрани, отзад. Товароносимост: 20-22 тона  до 33 европалета. Обем: до 96 кубически 

метра. Той се отличава с изключителна простота на дизайна и с висока надеждност и сигурност за 

товара. Конструктивно брезентовия се отличава само по рамката и тентата.Тентата надежно 

защитава товара от атмосверното влияние, и може лесно да бъде демонтирана 

 



4. Мегатрейлър          

 

Прицеп с увеличен обем -до 100-104 cbm. 

5. Хенгер           

 

Камион плюс ремарке. Предимство: бързо товарене / разтоварване и голям използваем обем. 

Недостатък: не са подходящи за превозване на дълги товари. Товароносимост: 16-22 тона. Обем: 

до 120 кубически метра. 

 

6. Джъмбо                

 

Полуприцеп с увеличена вместимост. Постига се  чрез "Г"-образен под и намален 

диаметър на колелата на полуремаркето. Товароносимост: до 20 тона. Обем: 96-110 кубически 

метра. Капацитет: 33  европалета. При поръчка на този тип P / N трябва да се отчита разликата във 

височината на полуремаркето преди "стъпката " и след него. 

 



 

7. Автоконтейнеровоз          

 

 

Подходящ за контейнери от различни видове. Товароносимост: 20-30 тона . Контейнерите 

са  със строго фиксирани, стандартизирани размери.Затова се произвеждат ремаркета със 

стандартни закрепващи механизми и размери. може да бъде с размери за 20` или 40` контейнери    

/  пригоден за превозване на товар в контейнери. 

8. Хладилен полуприцеп    

 

Изотермичен камион с хладилна установка. Предназначени за превоз на стоки, изискващи 

поддържане на постоянна температура. В товарното отделение на поддържа температура от + 25 

`C - до -25` градуса Целзии. Товароносимост: до 22 тона. Обем: до 92 кубически метра. Капацитет: 

до 33 европалета.  


