
 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه  

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%54,95235,44555.0%54,95235,44555.0سواری

%56.3-2,3745,430%56.3-2,3745,430وانت

%6520.0%6520.0مینی بوس و میدل باس

%25.9-4054%25.9-4054اتوبوس

%651216201.4%651216201.4کامیونت ، کامیون و کشنده

%58,02341,15041.0%58,02341,15041.0جمع کل انواع خودرو (دستگاه )

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%28,90615,57485.6%28,90615,57485.6سواری

%99.7-113,294%99.7-113,294وانت

%000.0%000.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%8.3-100109%8.3-100109کامیونت ، کامیون و کشنده

%29,01718,97752.9%29,01718,97752.9جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%20,61615,54732.6%20,61615,54732.6سواری

%9.6-1,7831,973%9.6-1,7831,973وانت

%100.0-01%100.0-01مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%13635288.6%13635288.6کامیونت ، کامیون و کشنده

%22,53517,55628.4%22,53517,55628.4جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری

ماه جاری

نوع محصول

تجمعی تا پایان ماه جارینوع محصول

تولید انواع خودرو گروه ایران خودرو - فروردین

تولید انواع خودرو - فروردین

نوع محصول

تولید انواع خودرو گروه سایپا- فروردین

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%20,85911,98974.0%20,85911,98974.0ایران خودرو مرکزی

%5,7812,584123.7%5,7812,584123.7ایران خودرو خراسان 
%1,493720107.4%1,493720107.4ایران خودرو مازندران
%773281175.1%773281175.1ایران خودرو فارس

%28,90615,57485.6%28,90615,57485.6جمع گروه ایران خودرو
%000.0%000.0خودروسازان راین 

%2,5011,86833.9%2,5011,86833.9خودروسازی مدیران 
%8,8726,14644.4%8,8726,14644.4سایپا

%2400.0%2400.0سایپا آذربایجان
%6,0334,95121.9%6,0334,95121.9سایپا کاشان 
%5,5624,45025.0%5,5624,45025.0پارس خودرو

%12500.0%12500.0بنیان توسعه صنعت خودرو-بن رو
%20,61615,54732.6%20,61615,54732.6جمع گروه سایپا

%235131707.7%235131707.7گروه بهمن 
%2,6942,43510.6%2,6942,43510.6کرمان موتور 

-%08100.0-%08100.0مرتب
%54,95235,44555.0%54,95235,44555.0تولید کل سواری

%000.0%000.0ایران خودرو مرکزی
-%03,294100.0-%03,294100.0ایران خودرو تبریز
%1100.0%1100.0ایران خودرو دیزل

-%113,29499.7-%113,29499.7جمع گروه ایران خودرو
%1,3921,2868.2%1,3921,2868.2زامیاد
-%39168743.1-%39168743.1بن رو

%000.0%000.0پارس خودرو 
-%1,7831,9739.6-%1,7831,9739.6جمع گروه سایپا
-%037100.0-%037100.0دیار خودرو
%580126360.3%580126360.3گروه بهمن 
%000.0%000.0کارسان یکتا

%000.0%000.0مرتب 
-%2,3745,43056.3-%2,3745,43056.3تولید کل وانت

%000.0%000.0ایران خودرو دیزل
%200.0%200.0پیشرو  دیزل آسیا
%400.0%400.0هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0شهاب خودرو
%000.0%000.0گروه بهمن
%000.0%000.0زامیاد

%000.0%000.0سایپا دیزل
%000.0%000.0زرین خودرو
-%05100.0-%05100.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0ستاره نیک آریا

%6520.0%6520.0تولید کل مینی بوس و میدل باس

مینی بوس و 
میدل باس

مینی بوس و 
میدل باس

وانت

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جارینوع محصول
تولید انواع خودرو - فروردین

نام شرکت

سواری
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جارینوع محصول

تولید انواع خودرو - فروردین
نام شرکت

%000.0%000.0ایران خودرو دیزل
%800.0%800.0پیشرو دیزل آسیا

%000.0%000.0رانیران
%100.0%100.0هوراند خودرودیزل

-%01100.0-%01100.0زامیاد
-%08100.0-%08100.0شهاب خودرو
%31303.3%31303.3عقاب افشان

%000.0%000.0سیر و سفر رخش
%000.0%000.0یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0زرین خودرو
-%015100.0-%015100.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0ارگ دیزل

%000.0%000.0ستاره نیک آریا
-%405425.9-%405425.9تولید کل اتوبوس
%6022172.7%6022172.7ارس خودرو دیزل
-%1001098.3-%1001098.3ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0رخش خودرو دیزل

%000.0%000.0خودروسازان دیزلی آذربایجان
%000.0%000.0زامیاد

%000.0%000.0صنایع خودرو کویر
%13635288.6%13635288.6سایپا دیزل

%000.0%000.0کاریزان خودرو  ساوه
%000.0%000.0کاریزان خودرو قزوین
%000.0%000.0جمع کاریزان خودرو

%13348177.1%13348177.1سیبا موتور
%21700.0%21700.0بهمن دیزل
%35048629.2%35048629.2گروه بهمن

%000.0%000.0آریا دیزل موتور
%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه

%000.0%000.0آکیا دویچ
%500.0%500.0آذهایتکس

-%02100.0-%02100.0رایان فن گستر دیزل
%000.0%000.0ماموت

%651216201.4%651216201.4تولید کل کامیون
3,0715,70546.2%-3,0715,70546.2%-

58,02341,15041.0%58,02341,15041.0% جمع کل خودرو

اتوبوس

کامیون

جمع گروه خودروهای تجاری
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%6,5612,476165.0%6,5612,476165.0پژو 206 معمولی

%000.0%000.0پژو 206 اتوماتیک 
%000.0%000.0پژو 206 دوگانه سوز

%6,5612,476165.0%6,5612,476165.0جمع پژو 206 
%2,5562,10021.7%2,5562,10021.7پژو 405 انژکتوری
%1,704466265.7%1,704466265.7پژو 405 دوگانه سوز

%4,2602,56666.0%4,2602,56666.0جمع پژو 405
-%1,1551,2578.1-%1,1551,2578.1پژو پارس معمولی

%1,37900.0%1,37900.0پژو پارس دوگانه سوز
%2,5341,257101.6%2,5341,257101.6 جمع پژو پارس 

%000.0%000.0پژو روآ
%000.0%000.0پژو روآ دوگانه سوز

%000.0%000.0جمع پژو روآ
-%9436474.2-%9436474.2تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
-%9436474.2-%9436474.2جمع تندر 90 

%3,7743,12220.9%3,7743,12220.9سمند 
-%39584753.4-%39584753.4سمند دوگانه سوز
%000.0%000.0سمند لیموزین سریر

%4,1693,9695.0%4,1693,9695.0جمع سمند
%1,585531600.0%1,585531600.0دنا
%1,6561,35222.5%1,6561,35222.5رانا

%000.0%000.0رانا دوگانه سوز

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جارینام شرآت

ایران خودرو مرکزی 
تهران

نام محصول
تولید انواع خودروی سواری - فروردین

%20,85911,98974.0%20,85911,98974.0جمع تولید شرکت
%2,924394642.1%2,924394642.1پژو 405 انژکتوری
%000.0%000.0پژو 405 دوگانه سوز

%2,924394642.1%2,924394642.1جمع پژو 405
%2,8441,57081.1%2,8441,57081.1پژو پارس معمولی

-%0620100.0-%0620100.0پژو پارس دوگانه سوز
%2,8442,19029.9%2,8442,19029.9 جمع پژو پارس 

%1300.0%1300.0سوزوکی 
%5,7812,584123.7%5,7812,584123.7جمع تولید شرکت

-%0720100.0-%0720100.0سمند
%1,49300.0%1,49300.0پژو پارس معمولی
%1,493720107.4%1,493720107.4جمع تولید شرکت
%773281175.1%773281175.1پژو پارس معمولی
%773281175.1%773281175.1جمع تولید شرکت

%28,90615,57485.6%28,90615,57485.6کل تولیدایران خودرو 
-%10553280.3-%10553280.3تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%20098104.1%20098104.1پارس تندر

B90100.0%100.0%
B90 - CROSS013100.0%-013100.0%-

-%4864392.5-%4864392.5برلیانس
%000.0%000.0سندرو
-%013100.0-%013100.0مگان

-%35464344.9-%35464344.9محصوالت رنو
-%010100.0-%010100.0قشقایی
%000.0%000.0تینا

%000.0%000.0ماکسیما
%000.0%000.0نیسان رونیز

-%010100.0-%010100.0 محصوالت نیسان
%5,0583,00468.4%5,0583,00468.4پراید

-%15079381.1-%15079381.1پراید دوگانه سوز
%000.0%000.0پراید 141

%5,2083,79737.2%5,2083,79737.2مونتاژ پراید 
%5,5624,45025.0%5,5624,45025.0جمع تولید شرکت

Luxury دنده ای C30 000.0%000.0ولیکس%
Luxury اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%
Elite دنده ای C30 000.0%000.0ولیکس%
Elite اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%

ایران خودرو فارس

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو 
مازندران

پارس خودرو

خودروسازان راین
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جارینام شرآت نام محصول

تولید انواع خودروی سواری - فروردین

%000.0%000.0ولیکس ( گریت وال ) 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

x100000.0%000.0%
s30012500.0%12500.0%
%000.0%000.0کوراندو

%12500.0%12500.0جمع تولید شرکت
MVM110  -3cyl   000.0%000.0%

MVM53021000.0%21000.0%
MVM55022200.0%22200.0%

MVM110  -4cyl  29619452.6%29619452.6%
  MVMX33  67657018.6%67657018.6%
MVM 315676203280.0%676203280.0%

MVM315H421108461.2%-4211,08461.2%-
%2,5011,86833.9%2501186833.9جمع تولید شرکت

%000.0%000.0ریو 
%000.0%000.0زانتیا 2000
%5,6344,76218.3%5634476218.3نسیم و صبا

%000.0%000.0پراید سایپا 132
-%9791,35227.6-%979135227.6نسیم و صبا دوگانه سوز

142 %000.0%000.0پراید سایپا

خودروسازی مدیران

بنیان توسعه صنعت 
خودرو-بن رو

سایپا مرکزی
%6,6136,1148.2%661361148.2جمع پراید سایپا

%55600.0%55600.0سراتو
%000.0%000.0برلیانس

(X200) 1,703325221.9%1703325221.9تیبا%
%8,8726,14644.4%8872614644.4جمع تولید شرکت

x1002400.0%2400.0%سایپا آذربایجان
%2,5451,86636.4%2545186636.4نسیم و صبا

%000.0%000.0نسیم و صبا دوگانه سوز
(X200) 3,4883,08513.1%3488308513.1تیبا%

%6,0334,95121.9%6033495121.9جمع تولید شرکت

%20,61615,54732.6%20,61615,54732.6جمع تولید شرکتگروه سایپا

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0 مزدا 3 

%000.0%000.0مزدا 1600-3
%000.0%000.0 مزدا 2 
-%51154.5-%51154.5لند مارک
B50 02100.0-%02100.0آسا%-
B50F 23000.0%23000.0آسا%

%235131707.7%235131707.7جمع تولید شرکت
%000.0%000.0لیفان 520
%000.0%000.0لیفان 620

1800cc 620 0157100.0-%0157100.0لیفان%-
X60 1,7171,29932.2%1717129932.2لیفان%
JAC J 3000.0%000.0%
JAC J 523197976.4%-23197976.4%-
JAC s 574600.0%74600.0%

(HB&NB)JAC A 13000.0%000.0%
%2,6942,43510.6%2694243510.6جمع تولید شرکت
GSV  000.0%000.0سواری%

G5 4*208100.0%-08100.0%-

GLV3000  000.0%000.0سواری%

-%08100.0-%08100.0جمع تولید شرکت

%54,95235,44555.03%54,95235,44555.03 سواریتولید کل

گروه بهمن

مرتب

سایپا کاشان

سناباد خودرو توس

کرمان موتور
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 1393-1392 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%000.0%000.0باردو

%000.0%000.0باردو دو گانه سوز
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

%000.0%000.0آریسان
%000.0%000.0آریسان دوگانه سوز

-%03,294100.0-%03,294100.0باردو
%000.0%000.0باردو دو گانه سوز
-%03,294100.0-%03,294100.0جمع تولید شرکت

%1100.0%1100.0جمع تولید شرکتایران خودرو دیزل
-%113,29499.7-%113,29499.7جمع تولید شرکتجمع گروه ایران خودرو

-%39168743.1-%39168743.1سایپا 151
-%39168743.1-%39168743.1جمع تولید شرکت

Deer cc 1021cr000.0%000.0%

wingle single cc  1021pd05000.0%000.0%

wingle Double cc  1031ps05037100.0%-037100.0%-
-%037100.0-%037100.0وانت دیار

Z24NIB63379220.1-%63379220.1نیسان انژکتوری دوگانه سوز%-
Z24NI66149433.8%66149433.8نیسان انژکتوری تک سوز%

Z28ND 9800.0%9800.0دیزل%
Z24LXIB 000.0%000.0شوکا%

Z24FI 000.0%000.0انژکتوری تک سوز%
%000.0%000.0وانت پادرا
F 00.0%000.0وانت%

%1,3921,2868.2%1,3921,2868.2جمع تولید شرکت
-%01100.0-%01100.0مزدا تک کابین

%000.0%000.0مزدا تک کابین دوگانه سوز
-%03100.0-%03100.0مزدا دوکابین

%000.0%000.0مزدا دو کابین دوگانه سوز
%000.0%000.0مینی وانت کارو

%58000.0%58000.0وانت کارا
-%0122100.0-%0122100.0کاپرا

%580126360.3%580126360.3جمع تولید شرکت
%٠٠٠.٠%٠٠٠.٠دوکابین

%٠٠٠.٠%٠٠٠.٠شاهو

%٠٠٠.٠%٠٠٠.٠شاهو دوگانه سوز

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0نیسان پیکاپ
%000.0%000.0وانت ریچ

%000.0%000.0پیکاپ گازسوز
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

-%1,7831,9739.6-%1,7831,9739.6جمع تولید شرکتجمع گروه سایپا
KY5 000.0%000.0وانت کاکی%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت
GLD  000.0%000.0دوکابین%

GLD3000  000.0%000.0دوکابین%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

-%2,3745,43056.3-%2,3745,43056.3 وانتتولید کل

مرتب

ایران خودرو مرکزی

تجمعی تا پایان ماه جارینام محصول
تولید انواع خودروی وانت - فروردین

ایران خودرو تبریز

کارسان یکتا

دیار خودرو

زامیاد

پارس خودرو

نام شرآت

کیش خودرو

گروه بهمن

بن رو

ماه جاری
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -  1393 دفتر صنايع ماشين سازی و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%000.0%000.0مینی بوس کروس

%000.0%000.0آرین
D4DB %000.0%000.0هیوندا 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

LCK6858H 100.0%100.0میدل باس%
%100.0%100.0مینی بوس اویکو
%200.0%200.0جمع تولید شرکت

sitra (c-140 )400.0%400.0% هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0میدل باسشهاب خودرو
%000.0%000.0مینی بوس ایسوزگروه بهمن

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0یوتانگسایپا دیزل
%000.0%000.0میدل باس شهری و بین شهریزرین خودرو
-%05100.0-%05100.0مینی بوس دیزلی KLQ6608آکیا دویچ

%000.0%000.0هیونداییسپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

%000.0%000.0مینی بوس فیاتلوتوس

%6520.0%6520.0مینی بوس و میدی باستولید کل

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
O457 000.0%000.0شهری%

OMG000.0%000.0%
O457 III / 000.0%000.0مگاترنس%

LOW FLOOR  000.0%000.0مگاترنس%
%000.0%000.0شهری O457 کولر دار
%000.0%000.0بین شهری یوتونگ
C457 000.0%000.0بین شهری%

SC457000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت- 4

LCK6120G 800.0%800.0اتوبوس شهری%
%800.0%800.0جمع تولید شرکت - 2

%000.0%000.0ولو شهری
%000.0%000.0ولو بین شهری 

%000.0%000.0جمع تولید شرکت- 2
Sitra (c-300)100.0%100.0% هوراند خودرودیزل

-%01100.0-%01100.0اتوبوس دیزل شهری IrisBusزامیاد
-%08100.0-%08100.0شهری دیزل 3012

-%08100.0-%08100.0جمع تولید شرکت-3
%11683.3%11683.3اسکانیا بین شهری

%1000.0%1000.0سه محور
-%102458.3-%102458.3اسکانیا شهری

%31303.3%31303.3جمع تولید شرکت-2
%000.0%000.0بین شهری 0500سیر و سفر رخش
%000.0%000.0مان R07یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0اتوبوس بین شهریزرین خودرو
-%015100.0-%015100.0 شهری دیزلی
%000.0%000.0شهری گازسوز

-%015100.0-%015100.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 

-%405425.9-%405425.9 اتوبوستولید کل

ستاره نیک آریا

ردهنام شرآت

پیشرو دیزل آسیا 

زامیاد

ایران خودرو دیزل

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودروی اتوبوس - فروردین

رانیران

پیشرو دیزل آسیا

ستاره نیک آریا

سپهر دیزل کاوه

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

ارگ دیزل

ایران خودرو دیزل

رده نام شرآت

تولید انواع خودروی مینی بوس و میدل باس - فروردین

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
Mکشنده FTR26426000.0%6000.0%

M2631022-100.0%022-100.0%
M3840000.0%000.0%
M2640000.0%000.0%
M1929000.0%000.0%

%100.0-022%100.0-022جمع کامیون
%000.0%2929000.0کمپرسی 

M4.5000.0%000.0%
M6000.0%000.0%

%000.0%000.0جمع کامیونت
%6022172.7%6022172.7جمع شرکتجمع تولید شرکت-6

LPK 6087400.0%7400.0%
%7400.0%7400.0جمع کامیونت

LK 19242686-69.8%2686-69.8%
LK 2624000.0%000.0%

Axor 2529000.0%00.0%
%69.8-2686%69.8-2686جمع کمپرسی

L 262406-100.0%06-100.0%
L 1924017-100.0%017-100.0%

%100.0-023%100.0-023جمع باری

AXOR 1843000.0%000.0%

%000.0%000.0فراز

%000.0%000.0دنیز
%000.0%000.0جمع کشنده

%8.3-100109%8.3-100109جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
000.0%000.0%

0000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

MLC-170000.0%000.0%کامیون
MP720000.0%000.0%کامیون
MLLکامیون MLC-180/ -170000.0%000.0%

%000.0%000.0گاز سوزکامیونت 
ASکامیون AT440/ 440000.0%000.0%
SIH000.0%000.0%کامیون

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

%000.0%0000.0انواع کامیون و کامیونتصنایع خودرو کویر

x T(6 4)(49 )000.0%000.0%
X(4 2)2435-31.4%2435-31.4%
X(6 4)000.0%000.0%

T300000.0%000.0%
%31.4-2435%31.4-2435جمع کشنده

خودروسازان دیزلی 

کامیون کشنده

کشنده 

کامیونت رخش خودرو دیزل
کمپرسی

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاریمدل 
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده  - فروردین

کامیون باری

نام شرآت 

ارس خودرو دیزل

ایران خودرو دیزل

کامیونت 

کامیونت  

کامیون کمپرسی

رده

0

زامیاد

کامیون 
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاریمدل 

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده  - فروردین
ردهنام شرآت 

%000.0%000.0باری
x T(6 4)(32 )000.0%000.0%

D x270( 4 2)000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع کمپرسی

xکامیون نیمه سنگین T (4 2)(21 )000.0%000.0%
T Aumark (8 )-000.0%000.0%
T Aumark (6 )-11200.0%11200.0%
%11200.0%11200.0جمع کامونت

%13635288.6%13635288.6جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
K119000.0%000.0%کامیون

k375000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4

Kکامیونت   GL106000.0%000.0%
K105000.0%000.0%کامیونت

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع کلکاریزان خودرو
NPR14800.0%14800.0%کامیونت

NQR000.0%000.0%کامیونت 

NKR6900.0%6900.0%کامیونت

%000.0%000.0 *کامیون 18 تن 

%21700.0%21700.0جمع بهمن دیزلجمع بهمن دیزل

J613348177.1%13348177.1%کشنده

%13348177.1%13348177.1جمع سیبا موتورجمع کامیونت 

%35048629.2%35048629.2جمع گروه بهمنجمع کل شرکتگروه بهمن

%000.0%000.0کراکس 440- 4*6 کامیون  

%000.0%000.0پریمیومکامیون  

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

%000.0%00000.0آکیادویچ
%500.0%544018500.0کامیون کشنده آذهایتکس

%100.0-02%100.0-02تن 5/2کامیونت رایان فن گستر دیزل

%000.0%000.0کامیون کشنده ماموت دیزل

%651216201.4%651216201.4جمع تولید شرکتهاجمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

سپهر دیزل کاوه

سایپا دیزل

آریا دیزل موتور

باری

کاریزان خودرو  
قزوین

کاریزان خودرو  ساوه

کمپرسی

بهمن دیزل

سیبا موتور

کامیونت
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