
 

1396 -1395 آمار مقایسه اي ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه  

درصد رشد13961395درصد رشد13961395

%410,673339,72820.9%120,21295,43426.0سواري

%26185207.1%15.0-5160ون

%23.9-19,28425,327%6,3596,3250.5وانت

%29122429.9%5.8-8186مینی بوس و میدل باس

%48230956.0%16611050.9اتوبوس

%5.9-3,3043,511%16.4-8401,005کامیونت ، کامیون و کشنده

%434,295369,18417.6%127,709103,02024.0)دستگاه (جمع کل انواع خودرو 

درصد رشد13961395درصد رشد13961395

%205,684178,43815.3%60,15350,35019.5سواري

%54.2-3,6698,003%33.8-1,1211,694وانت

%16400.0%2100.0ون

%1055687.5%412657.7مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%97.5-10397%100.0-0120کامیونت ، کامیون و کشنده

%209,632186,89412.2%61,33652,19017.5)دستگاه (جمع کل انواع خودرو

درصد رشد13961395درصد رشد13961395

%165,528134,80322.8%50,98937,97534.3سواري

%9.5-12,06913,334%3,9703,51812.8وانت

%000.0%000.0ون

%000.0%000.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%804386108.3%2.3-129132کامیونت ، کامیون و کشنده

%178,401148,52320.1%55,08841,62532.3)دستگاه (جمع کل انواع خودرو

)دستگاه(- تولید انواع خودرو 
تجمعی تا پایان تیر ماه

)دستگاه(تولید انواع خودرو گروه ایران خودرو 

تجمعی تا پایان تیر ماهتیر ماه

تیر ماه

نوع محصول
)دستگاه(تولید انواع خودرو گروه سایپا 

نوع محصول

نوع محصول

تجمعی تا پایان تیر ماهتیر ماه
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1396 - 1395    آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 
دفتر صنایع  خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
%1.5-108,522110,123%31,04630,6791.2ایران خودرو مرکزي

%47,30638,55822.7%15,21810,63143.1ایران خودرو خراسان 
%29,42013,991110.3%8,2604,52682.5ایران خودرو تبریز

%11,5949,19626.1%3,1232,58520.8ایران خودرو مازندران
%6,8736,5704.6%6.8-1,7981,929ایران خودرو فارس
%1,96900.0%70800.0اتومبیل سازي فردا

%205,684178,43815.3%60,15350,35019.5جمع گروه ایران خودرو
%22900.0%000.0خودروسازان بم 

%20,97415,51535.2%6,2323,81663.3خودروسازي مدیران 
%59,01848,79421.0%17,82713,48432.2سایپا

%100.0-0278%100.0-0205سایپا آذربایجان
%37,57533,96510.6%11,3679,04625.7سایپا کاشان 
%65,92750,66330.1%21,12414,90041.8پارس خودرو

%3,008847255.1%67134097.4بن رو-بنیان توسعه صنعت خودرو
%165,528134,80322.8%50,98937,97534.3جمع گروه سایپا

%75900.0%19500.0کارمانیا
%1,8891,21455.6%46023992.5گروه بهمن 

%15,6109,52463.9%23.6-2,1832,857کرمان موتور 
%410,673339,72820.9%120,21295,43426.0تولید کل سواري
%9700.0%3000.0سروش دیزل مبنا

%100.0-085%100.0-060آکیا دویچ
%16400.0%2100.0ایران خودرو دیزل

%26185207.1%15.0-5160تولید کل
%30.4-587843%100.0-0281ایران خودرو مرکزي
%100.0-07,105%100.0-01,371ایران خودرو تبریز
%3,082555503.6%1,121422569.0ایران خودرو دیزل

%54.2-3,6698,003%33.8-1,1211,694جمع گروه ایران خودرو
%11.3-7,6508,625%9.3-2,0582,269زامیاد
%24.1-3,3314,390%1,5521,11039.8بن رو

%1,088319241.1%360139159.0پارس خودرو 
%9.5-12,06913,334%3,9703,51812.8جمع گروه سایپا

%100.0-0114%100.0-015سازه هاي خودرو دیار
%8.5-3,5463,876%1,2681,09815.5گروه بهمن 
%23.9-19,28425,327%6,3596,3250.5تولید کل وانت

ون

وانت

نام شرکتنوع محصول

سواري

)دستگاه(تولید انواع خودرو 
تجمعی تا پایان تیر ماه تیر ماه
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1396 - 1395    آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 
دفتر صنایع  خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
نام شرکتنوع محصول

)دستگاه(تولید انواع خودرو 
تجمعی تا پایان تیر ماه تیر ماه

%86.4-644%100.0-015ایران خودرو دیزل
%5524129.2%205300.0پیشرو  دیزل آسیا

%15341273.2%362171.4گروه بهمن
%26.9-5778%50.0-1530سروش دیزل مپنا

%100.0-037%100.0-015آکیا دویچ
%29122429.9%5.8-8186تولید کل مینی بوس و میدل باس

%9912725.0%4111272.7ایران خودرو دیزل
%9.7-2831%550.0پیشرو دیزل آسیا
%100.0-04%000.0شهاب خودرو
%355140153.6%12048150.0عقاب افشان

%100.0-022%100.0-06یاوران خودرو شرق
%100.0-0100%100.0-040آکیا دویچ

%48230956.0%16611050.9تولید کل اتوبوس
%97.5-10397%100.0-0120ایران خودرو دیزل
%100.0-0178%000.0رخش خودرو دیزل
%7.4-449485%1.5-128130سروش دیزل مبنا

%419355.6%1400.0زامیاد
%763377102.4%12.9-115132سایپا دیزل

%1017338.4%2100.0کاریزان خودرو  ساوه
%59.4-126310%76.7-35150کاریزان خودرو قزوین
%40.7-227383%62.7-56150جمع کاریزان خودرو

%11.3-377425%41.1-103175سیبا موتور
%1,21998923.3%34926531.7بهمن دیزل
%1,5961,41412.9%4524402.7گروه بهمن
%6.4-4447%151225.0آذهایتکس

%100.0-048%000.0رایان فن گستر دیزل
%10.0-5460%103233.3تیراژه دیزل
%1209329.0%5018177.8ماموت

%5.9-3,3043,511%16.4-8401,005تولید کل کامیون
7,4467,526-1.1%23,36129,371-20.5%

127,709103,02024.0%434,295369,18417.6% جمع کل خودرو

اتوبوس

کامیون

جمع گروه خودروهاي تجاري

مینی بوس و 
میدل باس

مینی بوس و 
میدل باس
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1396 -1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  
دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
%50,69539,73327.6%12,37811,17310.8 معمولی206پژو 
%2,62500.0%1,77900.0 اتوماتیک 206پژو 

%53,32039,73334.2%14,15711,17326.7 206جمع پژو 
%100.0-015,962%100.0-04,734 انژکتوري405پژو 
%100.0-03,892%100.0-0492 دوگانه سوز405پژو 

%100.0-019,854%100.0-40505,226جمع پژو 
%16,14814,31412.8%4,5983,97415.7پژو پارس معمولی

%3,13600.0%57500.0پژو پارس دوگانه سوز
%19,28414,31434.7%5,1733,97430.2 جمع پژو پارس 

%2.7-8,9659,211%3,1933,1232.2 90تندر 
%4,65500.0%1,79100.0تندر اتوماتیک

%13,6209,21147.9%4,9843,12359.6 90جمع تندر 
%87.2-9537,428%83.8-2311,423سمند 

%100.0-08,834%100.0-02,510سمند دوگانه سوز
%94.1-95316,262%94.1-2313,933جمع سمند

%400.0%2008000.0پژو 
%8,5992632973.1%2,65400.0دانگ فنگ

%10,0466,94044.8%2,6882,32715.5دنا
%28.7-2,6963,783%1,15992325.6رانا

%000.0%000.0رانا دوگانه سوز
%1.5-108,522110,123%31,04630,6791.2جمع تولید شرکت

%30,84416,17390.7%11,0083,966177.6 انژکتوري405پژو 
%9.3-11,36712,528%42.7-2,6014,541 دوگانه سوز405پژو 

%42,21128,70147.1%40513,6098,50760.0جمع پژو 
%100.0-04,443%100.0-0657پژو پارس معمولی

%100.0-04,777%100.0-01,319پژو پارس دوگانه سوز
%100.0-09,220%100.0-01,976 جمع پژو پارس 

%3,033624386.1%807146452.7هایما
%2,0621315761.5%802240000.0سوزوکی 

%47,30638,55822.7%15,21810,63143.1جمع تولید شرکت
%16,08013,91115.6%5,0604,47513.1سمند

%13,3408016575.0%3,200516174.5سمند دوگانه سوز
%29,42013,991110.3%8,2604,52682.5جمع تولید شرکت

%000.0%000.0سمند
%11,5949,19626.1%3,1232,58520.8پژو پارس معمولی
%11,5949,19626.1%3,1232,58520.8جمع تولید شرکت
%6,8736,5704.6%6.8-1,7981,929پژو پارس معمولی
%6,8736,5704.6%6.8-1,7981,929جمع تولید شرکت

%61,41400.0%60,15300.0سمند
%4,19400.0%2,93300.0جمع تولید شرکت

%205,684178,43815.3%60,15350,35019.5کل تولیدایران خودرو 
%15.1-7,3588,666%2,9332,7556.5 90تندر 

%6,3063,66172.2%2,6561,154130.2پارس تندر
B904,5071,940132.3%15,4026,387141.1%

%29,06618,71455.3%10,0965,84972.6محصوالت رنو
%24,23622,2998.7%7,2695,97521.7پراید

%100.0-03,833%100.0-01,099پراید دوگانه سوز
%7.3-24,23626,132%7,2697,0742.8مونتاژ پراید 
%12,6255,817117.0%3,7591,97790.1برلیانس

%65,92750,66330.1%21,12414,90041.8جمع تولید شرکت
GC6 AT000.0%22900.0%

%22900.0%000.0جمع تولید شرکت
%100.0-03%000.0 دنده ايC30ولیکس 
%100.0-0103%100.0-098 اتوماتیکC30ولیکس 

ایران خودرو تبریز

ایران خودرو فارس

ایران خودرو 
خراسان

ایران خودرو 
مازندران

پارس خودرو

اتومبیل سازي فردا

راین خودروسازان

ایران خودرو مرکزي 
تهران

نام محصول

خودروسازان بم

تجمعی تا پایان تیر ماهنام شرکت
)دستگاه(تولید انواع خودروي سواري 

تیر ماه
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1396 -1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  
دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
نام محصول تجمعی تا پایان تیر ماهنام شرکت

)دستگاه(تولید انواع خودروي سواري 
تیر ماه

Vela  v5 MT018-100.0%035-100.0%
%100.0-0141%100.0-0116جمع تولید شرکت

s30067134097.4%3,0081,103172.7%
%3,0081,103172.7%67134097.4جمع تولید شرکت
Arrizo 5593261127.2%1,904262626.7%

   MVM  110 S01,234-100.0%6005,466-89.0%
MVM5300230-100.0%0262-100.0%
MVM550478167186.2%1,4182,188-35.2%

  MVM110  -4cyl04-100.0%036-100.0%
TIGGO  51,07991418.1%4,2483,66615.9%
TIGGO  734600.0%37500.0%

  MVMX222,32100.0%5,96000.0%
  MVMX33  47661680.3%2,6372351022.1%

MVM  31501-100.0%0250-100.0%
MVM315H939944-0.5%3,8323,15021.7%
%20,97415,51535.2%6,2323,81663.3جمع تولید شرکت

%32,66826,86121.6%10,3867,60536.6پراید
%100.0-05,852%100.0-01,567پراید دوگانه سوز
%0.1-32,66832,713%10,3869,17213.2جمع پراید سایپا

%8,2964,081103.3%2,1091,32059.8سراتو
%100.0-02,419%100.0-0695برلیانس

X200(5,3322,297132.1%18,0549,58188.4%(تیبا 
%59,01848,79421.0%17,82713,48432.2جمع تولید شرکت

x1000205-100.0%0278-100.0%سایپا آذربایجان
%24.9-11,18314,887%20.0-3,3914,237نسیم و صبا

%33500.0%000.0نسیم و صبا دوگانه سوز
CS35649200224.5%2,3942071056.5%چانگان 

X200(6,2644,19449.4%19,72217,26014.3%(تیبا 
X200(1,063415156.1%3,9411,611144.6%(تیبا دوگانه سوز 

%37,57533,96510.6%11,3679,04625.7جمع تولید شرکت
%165,528134,80322.8%50,98937,97534.3جمع تولید شرکتگروه سایپا

BYD  S619500.0%75900.0%
000.0%000.0%

%75900.0%19500.0جمع تولید شرکت
%1,7491,19446.5%46023694.9 3 مزدا 

B50F , B5003-100.0%14020600.0%آسا 
%1,8891,21455.6%46023992.5جمع تولید شرکت

I2012800.0%2,13400.0%هیونداي 
I1022500.0%62100.0%هیونداي 

%100.0-060%620000.0لیفان 
%77.2-3201,402%45.8-820316583لیفان 
X601740-57.5%1,1481,246-7.9%لیفان 

JAC  J3000.0%000.0%
JAC  J5827-70.4%1,3962,582-45.9%
JAC  s51,4891,988-25.1%9,3533,778147.6%

X500219-100.0%63845639.9%لیفان 
%15,6109,52463.9%23.6-2,1832,857جمع تولید شرکت

Great wall M4081-100.0%093-100.0%
%100.0-093%100.0-081جمع تولید شرکت

%410,673339,72820.9%120,21295,43426.0 سواريتولید کل

سایپا کاشان

سایپا

کارمانیا

کرمان موتور

سازه هاي خودرو 
دیار

گروه بهمن

خودروسازي مدیران

بنیان توسعه صنعت 
بن رو-خودرو

خودروسازان راین
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1396-1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
%100.0-0529%100.0-0195آریسان

%100.0-09%100.0-09آریسان دوگانه سوز
%58730592.5%100.0-90077تندر 

%30.4-587843%100.0-0281جمع تولید شرکت
%100.0-07,105%100.0-01,371آریسان دوگانه سوز
%100.0-07,105%100.0-01,371جمع تولید شرکت

%3,06900.0%1,11900.0آریسان
%200.0%200.0ماهیندرا
%80.0-1155%100.0-042فوتون

%3,082555503.6%1,121422569.0جمع تولید شرکت
%54.2-3,6698,003%33.8-1,1211,694جمع تولید شرکتجمع گروه ایران خودرو

%24.1-3,3314,390%1511,5521,11039.8سایپا 
%24.1-3,3314,390%1,5521,11039.8جمع تولید شرکت

%100.0-030%100.0-010وینگل دو کابین تک دیفرانسیل
%100.0-084%100.0-05وینگل دو کابین دو دیفرانسیل

%100.0-0114%100.0-015جمع تولید شرکت
Z24NIB1,5791,801-12.3%5,9175,4428.7%نیسان انژکتوري دوگانه سوز
Z24NI38300.0%1,49198351.7%نیسان انژکتوري تک سوز

Z28ND0429-100.0%02,110-100.0%دیزل 
%24263284.1%9624300.0وانت پادرا
%100.0-027%100.0-015وانت درکا

%11.3-7,6508,625%9.3-2,0582,269جمع تولید شرکت
%1,7071,53511.2%59744733.6مزدا تک کابین

%100.0-035%000.0مزدا تک کابین دوگانه سوز
%1,79497184.8%638265140.8مزدا دوکابین

%100.0-052%000.0مزدا دو کابین دوگانه سوز
%100.0-01%000.0مینی وانت کارو

%100.0-01,195%100.0-0299وانت کارا
%48.3-4587%62.1-3387کاپرا

%8.5-3,5463,876%1,2681,09815.5جمع تولید شرکت
%1,088319241.1%360139159.0وانت ریچ

%1,088319241.1%360139159.0جمع تولید شرکت
%9.5-12,06913,334%3,9703,51812.8جمع تولید شرکتجمع گروه سایپا
%23.9-19,28425,327%6,3596,3250.5 وانتتولید کل

سازه هاي خودرو دیار

زامیاد

نام شرکت

بن رو

تیر ماه
)دستگاه(تولید انواع خودروي وانت 

پارس خودرو

گروه بهمن

ایران خودرو دیزل

ایران خودرو مرکزي

تجمعی تا پایان تیر ماهنام محصول

ایران خودرو تبریز
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1396-1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  
دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395

%000.0%000.0سایپا

%9700.0%3000.0ون بزرگسروش دیزل مبنا

%100.0-035%100.0-030ون کوچک

%100.0-050%100.0-030ون بزرگ

%100.0-085%100.0-060جمع تولید شرکت

%16400.0%2100.0واناایران خودرو دیزل

%000.0%000.0ون کوچک

%000.0%000.0ون بزرگ

%000.0%000.0جمع تولید شرکت

%26185207.1%15.0-5160ونتولید کل

اسنا

نام شرکت

آکیادویچ

تیر ماهرده
)دستگاه(تولید انواع خودروي ون 

تجمعی تا پایان تیر ماه

07/29/2017 INFO@MIMT.GOV.IR:پست الکترونیک HTTP://WWW.MIMT.GOV.IR:        آدرس اینترنتی



 

1396  - 1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال   دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
%86.4-644%100.0-015آرین

%86.4-644%100.0-015جمع تولید شرکت
LCK6858H51400.0%9580.0%میدل باس 

%4619142.1%154275.0مینی بوس اویکو
%5524129.2%205300.0جمع تولید شرکت

%15341273.2%362171.4مینی بوس ایسوزگروه بهمن
H3501530-50.0%5778-26.9%سروش دیزل مبنا

KLQ6608015-100.0%037-100.0%مینی بوس دیزلی آکیا دویچ
%2000.0%1000.0ناویگوعقاب افشان

%29122429.9%5.8-8186مینی بوس و میدي باستولید کل

درصد رشد13941395درصد رشد13941395
O457010-100.0%011-100.0%شهري 

LOW FLOOR01-100.0%01-100.0%مگاترنس  

%9900.0%4100.0بین شهري یوتونگ

%9912725.0%44111272.7- جمع تولید شرکت
%9.7-2831%550.0بین شهري 

%9.7-2831%2550.0- جمع تولید شرکت 
%100.0-04%3012000.0بین شهري 

%100.0-04%3000.0-جمع تولید شرکت
%26514089.3%884883.3اسکانیا بین شهري

%9000.0%3200.0سه محور
%355140153.6%212048150.0-جمع تولید شرکت

R0706-100.0%022-100.0%مان یاوران خودرو شرق
%100.0-0100%100.0-040 شهري دیزلی

%100.0-0100%100.0-040جمع تولید شرکت 

%48230956.0%16611050.9 اتوبوستولید کل

تیر ماه

ایران خودرو دیزل

رده نام شرکت

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

پیشرو دیزل آسیا

ردهنام شرکت

پیشرو دیزل آسیا 

ایران خودرو دیزل

)دستگاه(تولید انواع خودروي مینی بوس و میدل باس 

تجمعی تا پایان تیر ماهتیر ماه
تیر- تولید انواع خودروي اتوبوس 

تجمعی تا پایان تیر ماه
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1396  -  1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال   دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395
LPK 608000.0%300.0%بنز
IKD100.0-056%100.0-017آرنا%

%94.6-356%100.0-017جمع کامیونتجمع
LK 1924016-100.0%016-100.0%بنز
LK 2624000.0%0100-100.0%بنز

%100.0-0116%100.0-016جمع کمپرسیجمع

L 2624068-100.0%076-100.0%بنز
L 1924019-100.0%624-75.0%بنز

%94.0-6100%100.0-087جمع باريجمع

AXOR 1843000.0%065-100.0%بنز

CNHTC100.0%000.0فراز%

CNHTC100.0-060%000.0دنیز%

%99.2-1125%000.0جمع کشندهجمع 

%97.5-10397%100.0-0120جمع تولید شرکت0جمع تولید شرکت

%100.0-088%6520000.0کاماز

%100.0-088%0000.0جمع

1040KR1000.0%090-100.0%کاماز

%100.0-090%0000.0جمع

%100.0-0178%000.0جمع تولید شرکت0جمع تولید شرکت

HD6512610026.0%44038015.8%
HD78230-93.3%9105-91.4%

%7.4-449485%1.5-128130جمع تولید شرکت0جمع تولید شرکت

%3000.0%41400.0*2تک محور کشنده کامیون 

AS440/AT440000.0%09-100.0%کشندهکامیون

SIH000.0%1100.0%کشندهکامیون 

%419355.6%1400.0جمع تولید شرکت0جمع تولید شرکت

FMISHIFT000.0%1000.0%
FH  4606*4000.0%10000.0%
FH5004*211534238.2%36599268.7%
T375(4X2)048-100.0%0144-100.0%
KT4(6X4)000.0%011-100.0%

%47525487.0%1158240.2جمع کشندهجمع

FMX420000.0%2400.0%
KD420000.0%1400.0%
D375(8x4)000.0%022-100.0%

%382272.7%000.0جمع کمپرسیجمع

FOTON (8T )-Aumark000.0%10050100.0%
FOTON (6T )-Aumark050-100.0%15051194.1%

%250101147.5%100.0-050جمع کامیونتجمع

سروش دیزل مبنا

سایپا دیزل

کامیون کشنده

کشنده 

کامیونت

کامیونت رخش خودرو دیزل

کمپرسی

کمپرسی

تیر ماهمدل 

)دستگاه(تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده 

تجمعی تا پایان تیر ماه

کامیونت

زامیاد

نام محصول 

کامیون باري

نام شرکت 

ایران خودرو دیزل

کامیونت 

کامیون کمپرسی

رده
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1396  -  1395آمار مقایسه اي ماهیانه تولید انواع خودرو  سال   دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکھ

درصد رشد13961395درصد رشد13961395

تیر ماهمدل 

)دستگاه(تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده 

تجمعی تا پایان تیر ماه نام محصول  ردهنام شرکت 

%763377102.4%12.9-115132جمع تولید شرکتکلجمع تولید شرکت

K1192100.0%1017338.4%کاویان  کامیون 

%1017338.4%2100.0جمع تولید شرکتکل4-جمع تولید شرکت

K10535150-76.7%126310-59.4%کاویانکامیونت 

%59.4-126310%76.7-35150جمع تولید شرکتکل4-جمع تولید شرکت

%40.7-227383%62.7-56150جمع تولید شرکتکلجمع کلکاریزان خودرو

NPR1441347.5%70953233.3%ایسوزو کامیونت

NQR1509656.3%3183006.0%ایسوزو کامیونت 

NKR5524129.2%1689675.0%ایسوزو کامیونت

%2400.0%6000.0شیلر شیلرکامیونت

FVR011-100.0%061-100.0%ایسوزو تن 18کامیون 

%1,21998923.3%34926531.7جمع تولید شرکتکلجمع بهمن دیزل

FAWJ6533360.6%147267-44.9%کشنده

FAW040-100.0%040-100.0%کمپرسی

%23011894.9%51.0-50102تایگرFAWکامیونت

%11.3-377425%41.1-103175جمع تولید شرکتکلجمع شرکت سیبا موتور

%1,596141412.9%4524402.7جمع گروه بهمنکلجمع کل شرکتگروه بهمن

%100.0-020%00000.0کامیونت آکیادویچ

%6.4-4447%544018151225.0مازکامیون کشنده آذهایتکس
%100.0-048%5/2000.0تن JMCکامیونت رایان فن گستر دیزل

%10.0-5460%103233.3جمع تولید شرکتBEIBENکامیونتیراژه دیزل
G400000.0%1530-50.0%اسکانیاکشنده
G4105000.0%10500.0%اسکانیاکشنده
G46009-100.0%054-100.0%اسکانیاکشنده
G360000.0%000.0%اسکانیاکشنده
R460000.0%000.0%اسکانیاکشنده
R44009-100.0%09-100.0%اسکانیاکشنده
R400000.0%000.0%اسکانیاکشنده
P250000.0%000.0%اسکانیاکشنده
P310000.0%000.0%اسکانیاکامیون
P360000.0%000.0%اسکانیاکامیون
P410000.0%000.0%اسکانیاکامیون
%1209329.0%5018177.8جمع تولید شرکتمجموع

%5.9-3,3043,511%16.4-8401,005جمع تولید شرکتها0جمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

ماموت دیزل

کاریزان خودرو  قزوین

کاریزان خودرو  ساوه

بهمن دیزل

سیبا موتور
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