
که به صورت شبانه روزی آماده  نزدیکترین یدک کش خودرو تهران شما می توانید در سایت فنی کارا
ارائه خدمات مرتبط با حمل ماشین خراب است را جستجو نمایید. در همین راستا به محض دریافت 

شماره افراد یدک کش پس از انتخاب شهر و نوع سرویس مورد نظر و همچنین طی تماس تلفنی، از 
ودرو به تعمیرگاه شما را یاری خودروبر سیار بخواهید با حضور به موقع در محل جهت جابه جایی خ

 .نماید

 :در اینجا به بحث در مورد چند مسئله مهم می پردازیم

 دریافت یدک کش آنالین در تهران با فنی کارا  
o  بکسل ماشین سواری از تهران به شهرستان ها  
o  حادیه یدک کش خودرو تهرانشماره ات 
o شماره یدک کش تهران کلیه مناطق 

 مزایای درخواست خودروبر از فنی کارا 
  هزینه حمل خودرو با یدک کش در تهران 
 خودروبر ماشین های سنگین انواع 
 خسارات حمل خودرو به صورت غیر استاندارد 
 انواع مختلف ماشین حمل خودرو در تهران 
 یدک کش در تهران سؤاالت رایج حمل خودرو با 
 دانلود نسخه pdf جرثقیل حمل خودرو  
 فیلم جدیدترین روشهای حمل خودرو 

 دریافت یدک کش آنالین در تهران با فنی کارا

عمده ترین خدمات را در زمینه جابه جایی اتومبیل ارائه  امداد خودرو کرج بعد از یدک کش تهران 
شما می توانید در تمامی ساعات شبانه روز، کلیه ایام سال و در شهرهایی که آگهی افراد  کرده که

 .شده است، نسبت به دریافت خودروبر اقدام نماییدیدک کش خودرو در آن ها درج 

 :نگاهی به فعالیت های سایت فنی کارا در زمینه یدک کش خودرو تهران

 جرثقیل حمل خودرو صفر و کالسیک 
 یدک کش آنالین در تهران 
 امداد خودرو شبانه روزی تهران 
 خودروبر کفی دار 
  کامیونت حمل خودرو 
 خودروبر سیار 
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 یدک کش خودرو با ماشین زنجيردار 
 نیسان جرثقیل ماشین های تصادفی، مسابقه ای، کلکسیونی، خراب و نمایشگاهی 
 حمل خودروهای خارجی و داخلی 
 یدک کش ماشین های لوکس 
 شماره جرثقیل حمل خودرو تهران 
 جابه جایی و حمل خودرو درون شهری  
 یدک کش خودرو برون شهری 
 که ایمنی به مراتب باالتری را برای ماشین شما فراهم می  گیر دارخودروبر های چرخ  انواع

 .کنند
 حمل ماشین های حامل بار 
 جرثقیل یدک کش  
  تن 300جرثقیل ماشین بر خودروهای سنگین تا 
 خدمات خودرو بر شمال تهران 
  ساعته 24یدک کش نیسان 

 
  درخواست یدک کش آنالین در هر ساعت از شبانه روز با فنی کارا

اه در این مطلب قصد داریم به توضیح مختصر راجع برخی از این فعالیت ها بپردازیم پس با ما همر 
 .باشید



 بکسل ماشین سواری از تهران به شهرستان ها و برعکس

در فنی کارا حمل خودرو از تهران به سایر شهرستان ها نیز امکان پذیر است و آن دسته از افرادی که 
خواهان جابجایی اتومبیل خود هستند، می توانند با جرثقیل امداد خودرو جهت بکسل کردن ماشین 

ر شهرستان ها هماهنگ نمایند که البته این جابه جایی توسط افراد کامالً خود از پایتخت به دیگ
 .مطمئن صورت می گیرد

 خدمات یدک کش مشهد برای درخواست کفی خودروبر از مشهد به تهران می توانید به صفحه
. بنابراین با درخواست جرثقیل آنالین در کالن شهرها می توانید جهت حمل ماشین از مراجعه نمایید

  .به وسیله نیسان یدک کش اقدام نمایید شهرستان ها به پایتخت

 شماره اتحادیه یدک کش خودرو تهران

همچنین کلیه سؤاالت مربوط به آن و نیز شکایت از افراد  ،قیمت یدک کش خودرو برای دریافت
مراجعه نمایید که فعالیتهای خود را  اتحادیه یدک کش تهران ردار جرثقیل ماشین می توانید بهکالهب

زیر نظر صنف حمل و نقل کاالی شهری انجام می دهند و می توانند شما را برای حل مشکلتان 
 .راهنمایی نمایند

 نام اتحادیه: صنف حمل و نقل کاالی شهری تهران 
  3طبقه  - 3پالک  -بن بست روزبه   -صال شیرازی اول و -آدرس: خیابان انقالب 
  :66403713 - 66988200تلفن 

 شماره یدک کش تهران کلیه مناطق

، در اتوبان یا هر خیابانی که خودروی شما دچار حادثه و یا نقص شماره یدک کش تهران دسترسی به
ممکن است از اینترنت فنی شده بیشتر از هر امری دغدغه شماست که برای پیدا کردن این اطالعات 

استفاده کنید ولی یافتن منبعی که همه این اطالعات را داشته و مهم تر از همه مطمئن باشد بسیار 
 .مراجعه نمایید سایت فنی کارا به حمل خودرو با جرثقیل می توانید اهمیت دارد لذا جهت درخواست

جابه جایی خودرو در کمترین زمان در تمام مناطق، هدف اصلی ارائه دهندگان خدمات یدک کش 
ماشین در تهران می باشد برای مثال افراد یدک کش خودرو شرق تهران نظیر محدوده تهرانپارس، 

پیروزی، نیرو هوایی، تهران نو، مجیدیه و شمس آباد و... به محض تماس شما به منطقه اعزام 
 .ه و آماده خدمت رسانی برای حمل خودرو خراب شده به تعمیرگاه هستندگردید
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به کلیه د دارای نیسان چرخگیردار در کلیه مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب آماده خدمت رسانی افرا

  د.شهروندان تهرانی می باشن

افراد  در شمال و جنوب تهران باعث شده تا جرثقیل ماشین بر از سوی دیگر، حجم باالی درخواست
ته به نیازهای شما جهت حمل ماشین به ساع ۲۴پاسخگویی  یدك كش تا جایی که می توانند فرصت

 .مقصد موردنظر را داشته باشند تا بتوانند به انجام کارهایتان سرعت ببخشند

اتومبیل معیوب به آماده خدمت رسانی جهت حمل  امداد خودرو اصفهان در فنی کارا، عالوه بر تهران
تعمیرگاه می باشد. روند ثبت درخواست یدک کش آنالین در اصفهان همانند تهران بوده و پس از 

 .دستیابی به شماره خودروبر سیار می توانید جهت حمل خودرو هماهنگ نمایید

 اگر مجبور به حمل اتومبیل با جرثقیل شدیم دسترسی به یدک کشی که سریعاً در محل حاضر :توجه
شود و خودرو را به یک تعمیرگاه برساند امری ضروری است؛ از این رو می توانید از خدمات امداد 
 خودرو شبانه روزی غرب تهران و یا نزدیکترین یدک کش های حمل ماشین سبک و یا سنگین برای

 .در خیابان ها بهره مند شوید جلوگیری از سد معبر شدن

ه هنگام خراب شدن ماشین در اتوبان و خیابان ها به شما کمک البته دریافت یکسری اطالعات دیگر ک
 .می کند از طریق همین سایت قابل دسترس است
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 حمل خودرو بین شهری .1
    شماره جرثقیل تهران، قابل اطمینان و قیمت مناسب .2
 در مرکز حمل ماشین با جرثقیل .3
 بوکسر ماشین های سنگین تا تعمیرگاه .4
 جرثقیل نیسان دکل دار .5
 ودروهای شاسی داریدک کش خ .6
 جرثقیل خودرو شبانه روزی تهران .7

 
  حمل خودرو بین شهری با فنی کارا

 خودروبر از فنی کارا مزایای درخواست

 .بر اساس شهر و نوع سرویس تفکیک شده اند یدک کش خودرو در فنی کارا، افراد .1
 .به محدوده فعالیت افراد خودروبر تهران، دقت نمایید .2
چرخ گیر دار به منظور باال بردن امنیت خودرو در هنگام جابجابی می باشد و با  یدک کش  .3

 .امالً آنرا در مسیر ثابت نگه می داردقالب کردن چرخ ها، ک
 یدک کش، امکان سرویس دهی نداشت می توانید از سایر افراد  در صورتی که یکی از افراد .4

 .خدمات دریافت کنید خودرو بر تهران



اگر خودروی شما قادر به حرکت روی چرخ ها نیست می توانید با استفاده از یک جرثقیل  .5
 .را تا محل مورد نظر جابه جا نماییدخودروبر که کفی نام دارد آن 

6.  ً  .دریافت کنید فاکتور و یا رسید از افراد یدک کش و حمل خودرو پس از اتمام کار حتما
طبق قوانین امنیتی، حمل خودرو خراب تنها با بررسی مدارک راننده ماشین سواری توسط  .7

 .افراد یک کش امکان پذیر است
وجود دارد و  یدک کش تهران افت خدمات سریع ازدر فنی کارا امکان مقایسه قیمت و دری .8

پس از اتمام کار جهت ارزیابی عملکرد افراد خودروبر در هر شهری با شما تماس گرفته می 
 .شود و نظرات شما مسقیماً در افزایش یا کاهش امتیاز فرد مربوطه تأثیر گذار است

 هزینه حمل خودرو با یدک کش در تهران 

یدک کش قابل اطمینان و با تجربه که بتواند اتومبیل را بدون آسیب به مقصد پیدا کردن یک جرثقیل 
و  باتجربه یدک کش خودرو یک برساند و هزینه ی زیادی را نیز مطالبه نکند اندکی دشوار است. 

منصف قبل از اینکه خودروی شما را حمل کند اگر به تعمیر ماشین اشراف کامل داشته باشد ابتدا 
بوکسر ماشین به  یابی کرده تا شاید با برطرف کردن ایراد در محل دیگر احتیاجی بهاقدام به عیب 

 .تعمیرگاه نباشد

 
  ت.ع جرثقیل مورد استفاده متفاوت اسهزینه یدک کش خودرو در تهران بسته به مسافت و نو



قیمت  .لذا در انتخاب خود نهایت دقت نظر را به خرج دهید تا هزینه های گزاف را متحمل نشوید
 :ته ایمبه عوامل مختلفی بستگی دارد که در زیر به اشاره برخی از آنها پرداخ یدک کش خودرو

 هزینه حمل خودرو براساس نوع اتومبیل  
o بکسل ماشین سواری 
o یدک کش ماشین سنگین 

 مدل ماشین حمل شونده 
 طی می کند نیسان خودروبر مسافتی که. 
 اجرت یدک کش حمل خودرو تهران 

 انواع خودرو بر ماشین های سنگین

با توجه به نوع ماشین از نظر وزن، به عبارتی سبک یا سنگین بودن آن می توان برای درخواست  
عنوان کنید که اتومبیلتان سنگین  تماس با یدک کش خودروبر در محل اقدام نمود. حتماً در زمان

 با دیدن خودروی بوکسور ماشین است تا خودرو بر مناسب برایتان ارسال شود در غیر این صورت
سنگین از حمل آن امتنا می کند یا برای جابه جایی آن از شما هزینه بیشتری طلب خواهد کرد. لذا به 

 .داشته باشید  توجه جرثقیل جابجایی ماشین این امر، قبل از درخواست

می باشد. حمل خودروهای صفر  خودرو بر اتومبیل های سنگین جرثقيل ماشين بر یکی دیگر از انواع
می باشد که برای این کار از انواع ماشین های حمل خودرو  های اصلی کارخانه داران یکی از دغدغه

 و جرثقیل ماشین تهران استفاده می کنند. شما می توانید اطالعات ارائه دهندگان خدماتی نظیر
 .از طریق همین سایت مشاهده کنید تعرفه حمل خودرو با کفی خودروبر را



 
  جرثقیل ماشین بر، نمونه ای از انواع خودروبر جهت حمل اتومبیل های سنگین

 خسارات حمل خودرو به صورت غیر استاندارد

نیازمند رعایت استانداردهایی است که در صورت عدم توجه به آن ها ممکن  حمل اتومبیل با جرثقیل
است در هنگام انتقال خودرو آسیبی به بدنه ماشین وارد شود و خسارات بیشتری به بار آورد. لذا 

بکسل خودرو در  امری واجب بوده که کلیه افراد رعایت این نکات در هنگام جابجایی اتومبیل
 .باید با آن آشنایی کامل داشته باشند تهران

حمل ماشین با جرثقیل در اتوبان ها و بزرگراهها تا نزدیک ترین محل برای تعمیر خودرو آسیب دیده، 
 .انجام می شود خودروبر سیار توسط

یا وانت بار در هر نقطه ای از پایتخت  خودرو بر جرثقیل نیسان لذا برای حمل استاندارد ماشین توسط 
که قرار دارید، می توانید برای دسترسی به سریع ترین یدک کش خودرو به سایت فنی کارا مراجعه 

 .نمایید

  ماشین حمل خودرو در تهران انواع مختلف



یا انتقال آن بهتر است بدانید برای حمل و جابه جایی ماشین صفر، تصادفی و معیوب به تعمیرگاه و 
 .از یک نقطه به نقطه دیگر از انواع ماشین های حمل خودرو در تهران استفاده می شود

 چرخگیر دار و یدک کش زنجیر دار نیسان ماشین های سبک شامل  .1
 کفی خودروبر ایسوزو ماشین های سنگین شامل کامیونت، خاور و .2

 
  خاور دارای سطح شیب دار، جهت حمل اتومبیل در تهران

 سؤاالت رایج حمل خودرو با یدک کش در تهران

حمل خودرو با یدک کش داخل تهران مطرح  زمینه قصد داریم به پاسخ رایج ترین سؤاالتی که در
 :است بپردازیم

 چه ساعاتی از شبانه روز می توان از خدمات فنی کارا در تهران استفاده نمود؟ ⏲

 .ساعته آماده ارائه خدمات فوری در محل می باشند 24 افراد یدک کش خودرو در فنی کارا،✔

 ش ضروری است؟توجه به چه نکاتی قبل از تحویل کار از یدک ک☝



پس از اتمام کار باید از خودروبر بخواهید که رسید و یا فاکتور بابت تمام خدمات ارائه شده به شما ✔
تحویل دهد و همچنین دقت کنید تا زمانی که نتیجه قطعی مشخص نشده باید رسید را نزد خود 

 .نگهدارید

 برای دریافت خودروبر سیار از فنی کارا چقدر باید هزینه کنیم؟ ��

هزینه بسته به مسافتی که افراد یدک کش برای رسیدن به محل مورد نظر طی کرده و همچنین نوع ✔
 .خودروبری که برای جابه جایی ماشین شما استفاده می کنند متغیر است

 توان اعتماد کرد؟چگونه به افراد یدک کش خودرو در فنی کارا می ❓

در فنی کارا عملکرد افراد یدک کش از سوی تیم پشتیبانی ما ارزیابی شده و درصورت بروز مشکل، ✔
حتی با این افراد برخورد شده و پس از دادن تذکرهای الزم و کسر امتیاز در صورت تکرار آگهی آنها از 

  .سایت حذف خواهد شد

 


