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جهت پیدا کردن یدک کش و پیدا کردن شماره یدک  حمل خودرو به طور کلی جستجوی خدمات خودرو بر و

کش قابل اطمینان که در کمترین زمان قابل دسترسی باشد، کار ساده ای نیست. به خصوص اگر در یک اتوبان 

نیاز به یدک کشی سریع پیدا کرده باشید شرایط سختی خواهید داشت و برای پیدا کردن یک یدک کش قابل 

خواهید خورد مگر اینکه از قبل یک منبع قابل اطمینان که شامل چندین یدک اطمینان و سریع به مشکل بر 

کش با تجربه و با انصاف است را شناسایی و ذخیره کرده باشید تا در چنین شرایطی بتوانید دسترسی سریع 

 .و قابل اطمینان برای حمل خودرو خود داشته باشید یدکش فوری تری به

 

 
 

 و امری حیاتی است؟چرا حمل خودر

برای کارخانه های تولید خودرو خیلی مهم است که ماشین را بدون آنکه رانده شود به دست خریدار برسانند 

چراکه اگر ماشین خریداری شده تا رسیدن به مقصد هر چند کوتاه، رانده شود خریدار حس خوبی نخواهد 

لذا تولیدکنندگان خودرو برای جلب رضایت مشتری  داشت و گمان بر این می رود که این ماشین کارکرده است.
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و دادن حس اطمینان در جهت کارکرده نبودن اتومبیل، خودرو خریداری شده را تا مقصد بوسیله انواع یدک 

 .کش یا کامیون و یا حتی قطار و کشتی انجام می شود

و در سریع ترین و یافتن یدک کش خودر یدک کش حمل خودرو خدمات حمل خودرو و لیست شماره های

زمان کل تهران از طریق سایت فنی کارا بسیار راحت قابل دسترس می باشد. حمل ماشین در کمترین زمان در 

تمام منطقه های تهران هدف اصلی ارائه دهندگان سرویس حمل خودرو می باشند که این خودروها مخصوص 

 حمل خودرو در تمام نقاط تهران می باشند

. 

حمل با نیسان شمال تهران توسط ماشین های حمل خودرو که به صورت استاندارد توسط افراد متخصص و با 

ودروی شما می کنند. حمل خودرو در غرب تهران و یدک انواع خودرو های سبک و تجربه اقدام به حمل خ

سنگین برای جلوگیری از سد معبر شدن خیابان ها بهتر است به موقع انجام شود. حمل خودرو در تمام نقاط 

تهران و حمل خودرو بین شهری به صورت استاندارد و ایمن که این حمل خودرو ممکن است توسط کامیونت 

انجام شود ممکن است از ماشین کفی دار استفاده شود. با توجه به نوع ماشین شما بهترین و مناسبترین خودرو 

 .مخصوص حمل خودرو را انتخاب نمایید

 

حمل خودرو از تهران به شهرستان ها امکان پذیر است برای آن دسته از افرادی که خواهان جابجایی اتومبیل از 

می باشند می توانند با تماس با یدک کشها و ماشین های حمل خودرو برای جابجایی  تهران به سایر شهرستانها

ماشین هایی مناسب و حمل توسط افرادی قابل  نند که این امر ملزم به استفادهاتومبیل مورد نظر اقدام ک

 .اطمینان صورت گیرد
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طه ای که مد نظرتان است حمل خودرو از شهرستانها به تهران و جابجایی ماشین با نیسان جنوب تهران یا هر نق

را به آسانی انتخاب و انجام دهید. جرثقیل مخصوص حمل خودرو تهران یا یدکشهای اطراف تهرانپارس، حمل 

 .خودرو با خودرو بر مطمئن و حمل ماشین در نقاط مختلف شهر را در سایت فنی کارا به راحتی پیدا کنید

ان و تولیدکنندگان خودرو می باشد که برای این کار از حمل خودروهای صفر یکی از دغدغه های کارخانه دار

تهران، جرثقیل برای حمل خودرو در تهران،  خودروبر .انواع ماشین های حمل اتومبیل استفاده می کنند

خودرو بر سریع و با قیمت مناسب، جابجایی خودرو غرب تهران حمل ماشین ایراد فنی توسط جرثقیل خودرو 

 .بر

 حمل سریع خودرو 

 جابجایی ماشین 

 حمل ماشین در شرق تهران 

 شماره تلفن یدک کش در تهران 
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 شماره جرثقیل خودرو 

 خودرو بر تهران سریع و منصف 

 انجابجایی ماشین در منطقه غرب تهر 

 شماره تماس جرثقیل مناطق تهران 

 خودروبر چرخگیر 

 شماره تلفن جرثقیل حمل خودرو 

 حمل خودرو تهران 

 یدک کش نیسان 

 بکسل ماشین در تهران 

 

 خسارات ناشی از حمل غیر استاندارد خودرو
 

ودرو حمل خودرو نیازمند رعایت استانداردهایی است که اگر رعایت نشود ممکن است در هنگام نقل و انتقال خ

آسیبی به بدنه ماشین وارد شود لذا رعایت این استاندارد ها در هنگام جابجایی خودرو امری واجب است که کلیه 

ماشین های حمل ماشین باید با آن آشنایی کامل داشته باشند. اگر خودرو غیر استاندارد حمل شود ممکن است 

. لذا در حمل خودرو از یدکشی مطمئن کمک حین جابجایی دچار آسیب شود و خسارات بیشتری به بار آورد

 :بگیرید، خدماتی که یدک کش های فنی کارا ارائه می دهند شامل موارد ذیل می باشد
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حمل خودرو از تهران تا مشهد، یدک کش خودروهای شاسی دار، حمل اتومبیل داخل تهران، جابجایی ماشین 

خودرو شبانه روزی تهران، شماره یدک خودرو، در شرق تهران، شماره یدک کشهای با تجربه در تهران، جرثقیل 

خودرو بر، جرثقیل خودرو محدوده تهرانپارس، جرثقیل خودرو بر تهران و حمل ماشین های مختلف از تهران تا 

 .شهرستانها
 

حمل ماشین با جرثقیل در اتوبان ها و بزرگراهها تا نزدیک ترین محل برای تعمیر خودرو آسیب دیده، توسط 

جربه و ماهر. بهتر است بدانید اگر خودروی خود را با دقت و استاندارد الزم حمل نکنید ممکن یدک کش با ت

است به خودروی شما حین جابجایی آسیب وارد شود. لذا برای حمل استاندارد خودرو توسط جرثقیل نیسان 

ی به سریع ترین یدک کش خودرو بر یا وانت بار در هر نقطه ای از تهران که قرار دارید می توانید برای دسترس

 .به سایت فنی کارا مراجعه نمایید
 

شماره جرثقیل مناسب برای حمل خودرو دچار حادثه شده یا خودرویی که دچار نقص فنی گردیده است. 

تعمیرگاه ام وی ام در شرق تهران، خودرو بر تهران، حمل و انتقال خودرو در کل تهران، یدک کردن خودرو 

تهران، تلفن کرج، جرثقیل حمل خودرو، یدک کردن خودرو چاده چالوس، شماره یدک کش خودرو شرق 

، حمل خودرو شهریار، خودرو بر در اندیشه، شماره ١جرثقیل نیسان تو البرز، یدک کش خودرو تهران منطقه 

یدک کش، جرثقیل امداد شرق تهران، خودرو بر ماشین های خارجی، جرثقیل خودروبر شرق تهران، خودرو بر 

ک کش ماهر، خودرو بر شرق تهران از جمله سعادت اباد، جرثقیل حمل ماشین در شرق تهران، شماره تلفن ید

 .اطالعاتی است که شما می توانید در سایت فنی کارا به آن دسترسی داشته باشید
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 پیدا کردن یدک کش در اتوبان تهران
 

اگر در اتوبان دچار حادثه شده اید یا در هر نقطه ای که دسترسی سریع به ماشین های حمل خودرو پیدا کرده 

د با مراجعه به سایت فنی کارا در کمترین زمان ممکن به چندین یدک کش با تجربه و قابل اید می توانی

با تجربه کافی و بسیار منصف در  سایت فنی کارا اطمینان دسترسی داشته باشید. یدکش های موجود در

 .کمترین زمان ممکن برای حمل خودرو شما آماده می باشند
 

سط اینترنت قابل دسترس است اگر در منطقه ای دچار حادثه گردید یا خودرو بر و خودرو سوار در تهران تو

ماشین شما به دلیل ایراد فنی دچار نقص شد و نتوانستید به مسیر خود ادامه دهید و اگر از اینترنت برای پیدا 

 کردن یک ماشین مناسب و مطمئن برای حمل خودرو استفاده می کنید پیشنهاد ما به شما استفاده از سایت

 .فنی کارا می باشد

 
 

 منبعی برای پیدا کردن ارائه دهندگان خدمات حمل خودرو در تهران
 

اگر دچار حادثه شدید یا به هر دلیلی نیاز به یدک کش برای حمل خودروی خود داشتید بهتر است با کسب 

 اطالعات صحیح و آگهی از یک منبع مطمئن اقدام به درخواست یدک کش برای حمل خودرو خود کنید چرا که

بسیاری از کاله برداران و سودجویان از این موقیعت شما سوء استفاده کرده و با دریافت مبلغی هنگفت اتومبیل 

شمار را یدک می کنند و حتی ممکن است در حمل خودروی شما دقت عمل نداشته یا به دلیل بی تجربگی به 

و مطمئن یدک کش گرفته باشید دیگر  خودروی شما آسیب برسانند لذا اگر شما از همان اول از یک منبع خوب

 .نگران هزینه و ایمنی خودروی خود نخواهید بود
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 ه تلفن یدک کش تهران کلیه مناطقشمار
 

شماره یدک کش تهران در اتوبان یا هر خیابانی که خودروی شما دچار حادثه یا نقص شده است بیشتر از هر 

امری دغدغه شماست که برای پیدا کردن این اطالعات ممکن است از اینترنت استفاده کنید ولی پیدا کردن 

 .شد و مطمئن هم باشد نیز اهمیت داردمنبعی که همه این اطالعات را داشته با

 

لذا برای یافتن یدک کردن ماشین با نیسان تهران، حمل ماشین سواری از تهران به مشهد، شماره تلفن یدک  

کشهای تهران، تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو در شرق تهران، نقل و انتقال خودرو سرتاسر تهران، یدک کردن 

 .رو تهرانخودروهای خاص، جرثقیل حمل خود

 

حمل انواع خودرو با خودروبر، تلفن ماشینهای حمل ماشین سیدخندان، خودرو بر کفی جاده چالوس، شماره 

جرثقیل محدوده اتوبان همت، وانت بار جنوب تهران، انتقال ماشین در غرب تهران، ماشین مناسب حمل کردن 

فوری و مناسب، یدک کردن خودرو انواع خودرو در محله های تهران، شماره یدک کشهای جنوب تهران 

 .تهرانپارس به سایت فنی کارا مراجعه نمایید
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 حمل خودرو توسط ماشین های مطمئن و منصف
 

پیدا کردن یک یدک کش قابل اطمینان و با تجربه که بتواند اتومبیل را بدون آسیب به مقصد برساند و هزینه ی 

ک کش باتجربه و منصف قبل از اینکه خودروی شما را زیادی را نیز مطالبه نکند اندکی دشوار است. یک ید

حمل کند اقدام به تعمیر و عیب یابی اتومبیل شما می کند شاید با برطرف کردن عیب خودرو دیگر احتیاجی به 

یدک کردن آن نباشد و شما با اتومبیل خود به مسیرتان ادامه دهید. لذا در انتخاب خود دقت نظر را به خرج 

 .های گزاف را متحمل نشوید دهید تا هزینه
 

 
 

اطالعاتی نظیر یدک و حمل خودرو رسالت، یدک خودرو جنوب تهران، شماره تلفن ماشین حمل خودرو 

درمحدوده پارک ساعی، جرثقیل ماشین بر غرب تهران، یدک کردن سریع تهران، حمل خودرو از بندر عباس به 

ر تهران، شماره تهران، تلفن تماس یدک کش های خودرو در تهران، جرثقیل ماشین بر، شماره خودرو سوا

ماشین های مخصوص جابجایی خودرو مطمئن و با قیمت مناسب، شماره تلفن حمل ماشین در تهران از طریق 

 .سایت فنی کارا قابل دسترس می باشد
 

شماره تلفن یدک کشهای دولتی تهران، یدک کردن خودروهای لوکس، یدک کش ماشین در تهران، وانت یدک 

مشهد، خودروبر تهران کل  -شماره تماس جرثقیل شهمیرزاد، کرایه وانت تهرانکشهای سریع و مطمئن تهران، 

نقاط، خودرو بر چرخگیر، یدک خودروهای منطقه تهران شمال شرق، حمل خودرو رودهن، حمل ماشین، شماره 
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 خودرو سوار در تهران، اتومبیل هایی که مخصوص حمل ماشین می باشند با قیمت مناسب و مطمئن و با تجربه،

حمل خودرو جاده ساوه، خودرو بر پاکدشت، جرثقیل و حمل خودرو غرب تهران، خودرو بر زعفرانیه را می توانید 

 .از سایت فنی کارا بدست آورید
 

 کابوتاژ ماشین به چه معناست؟
 

ه کابوتاژ در لغت به معنای حمل و نقل کاال و یا خودرو از نقطه ای به نقطه ی دیگر می باشد که معموال بوسیل

خطوط ریلی و هوایی و گاها بصورت جاده ای صورت می گیرد. اغلب اوقات توسط منابع قابل اطمینان به شکل 

استاندارد قابل انجام می باشد اگر برای حمل خودرو خود از یک شهر به شهر دیگر نیاز به ماشینی مناسب برای 

ی مطمئن و با تجربه نمایید تا ماشینتان را حمل داشتید می توانید از سایت فنی کارا اقدام به درخواست یدکش

 .تا مقصد مورد نظر جهت کابوتاژ حمل نماید
 

 پیدا کردن خودرو بر ماشین در تهران
 

تهران شهر بزرگی است و متاسفانه اغلب شاهد تصادفات و بروز حادثه در نقاط مختلف شهر تهران هستیم. اگر 

که سریعا در محل حاضر شود و خودرو را به یک مجبور به حمل اتومبیل شدیم دسترسی به یدک کشی 

تعمیرگاه برساند امری ضروری است ولی دسترسی به سریع ترین خودرو سوار چگونه امکان پذیر است؟ می 

توانید برای دسترسی به نزدیک ترین یدک کش باتجربه و مطمئن از سایت فنی کارا کمک بگیرید این سایت 

 .خدمات ذیل را ارائه می دهد
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ال خودرو با نیسان، یدک کش نیسان شهریار، خودروبر پرند، خودرو سوار خودرو شمال غرب تهران، نقل و انتق

شماره خودرو یدک کش، یدک کش غرب تهران، یدک کش سریع و فوری در تهران، جرثقیل ماشین بر شهریار، 

پارک الله، خودرو بر در شهرک غرب تهران، تهران، جرثقیل یدک کش، جابجاشدن خودرو تهران محدوده 

جرثقیل خودروبر و مکانیک، خودروسوار سریع و تعمیر خودرو در محل، شماره حمل ماشین تهران، شماره تلفن 

 جرثقیل، شماره جرثقیل کرج
 

 کمترین هزینه برای حمل خودرو در تهران
 

  3شماره یدک کش تهران منطقه 

 جابجایی خودرو بر در تهران 

  تهران 1خودرو بر منطقه 

 ال تهرانخودرو بر شم 

 یدک کش خودرو های لوکس 

 حمل و انتقال ماشین در شهر قدس 

 اتوبان همت شماره خودروبر 

 خودرو بر شهریار 

 شماره تماس ماشین بر 

 درخواست جرثقیل خودرو 

 جرثقیل ماشین بر شرق تهران 

 

 شماره یدک کش مطمئن و با تجربه
 

گاهی اتفاق می افتد که راننده یدک کش دستی در تعمیر ماشین دارد و می تواند قبل از اینکه اقدام به حمل 

ماشین شما کند ابتدا آن را بررسی و عیب یابی نماید شاید در همان محل قابل تعمیر باشد و دیگر احتیاجی به 

تدا از مکانیک بخواهید آن را بررسی نماید و در حمل کردن خودرو نباشد لذا قبل از اینکه خودرو را یدک کنید اب

صورتیکه به صورت مطمئن قابل تعمیر در محل می باشد آن را قبل از یدک، تعمیر نماید تا با ماشین خود 

 .شروع به ادامه مسیر نمایید



 
 

حمل باخودرو با کفی و حمل ماشین توسط جرثقیل های بدون کفی هزینه های مختلفی خواهد داشت و 

همچنین برای حمل شدن خودرو توسط جرثقیل های چرخ گیر دار با جرثقیل های بدون چرخ گیر متفاوت 

 .ه به نوع ماشین شما از یکی از این ماشین های حمل خودرو استفاده می کننداست که بست
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یدک کش منطقه سه تهران از قبیل اختیاریه، پاسداران، دروس، خیابان دولت، دیباجی، جردن ، ولیعصر، 

ن سیدخندان، خیابان ظفر، قلهک، ونک، باقرخان، امانیه، شهرک فجر، داودیه، کاوسیه تهران که در سریع تری

 .زمان به محل مورد نظر رسیده و حمل خودرو شما را در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهند داد
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