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ب ُعد المركبة ونوعها

شاحنة بوحدة واحدة
حتى  35قد ًما الطول الكلي
نصف مقطورة/مجموعة من نصف مقطورة
وشاحنة
حتى  55قد ًما الطول الكلي

مقطورة نقل السلع الغذائية  48قد ًما؛ بغض
النظر عن الطول الكلي

مقطورة  48قد ًما ال تقوم بنقل السلع الغذائية؛
بغض النظر عن الطول الكلي

مقطورة  53قد ًما؛ بغض النظر عن الطول
الكلي

ارتفاع المركبة

عرض المركبة

حتى  13قد ًما 6 -
بوصات

حتى  8أقدام

حتى  13قد ًما 6 -
بوصات

حتى  8أقدام

مبادئ توجيهية للوصول إلى الشاحنات وأبعاد المركبات لمدينة نيويورك
الوصول مسموح به داخل مدينة نيويورك
الطرق
نوع المركبة
الطرق المحلية
الرئيسية
الطرق السريعة
للشاحنات
للشاحنات
شاحنة بوحدة واحدة
كابينة بمقطورة
(القياس "من المصد
للمصد")

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

قيود خاصة

-

متطلبات إصدار التصريح

بالنسبة للمركبات التي تتجاوز أيًّا من
هذه األبعاد ،سوف يتم صرف
التصاريح اليومية لزيادة األبعاد
للشاحنات غير القابلة للتجزئة

األحمال

حتى  13قد ًما 6 -
بوصات

حتى  8قد ًما 6 -
بوصات

 STAAفيدرالية

نعم

-

-

حسب لوائح  ،STAAالوصول بمسافة
حتى  1ميل من مخرج الطرق المؤهلة .ال
يمكن أن تتجاوز المركبة عن وزن صيغة
الجسر أو  80000رطل

حتى  13قد ًما 6 -
بوصات

حتى  8قد ًما 6 -
بوصات

-

نعم

-

-

حسب لوائح  ،STAAالوصول بمسافة
حتى  1ميل من مخرج الطرق المؤهلة .ال
يمكن أن تتجاوز المركبة أقل من وزن
صيغة الجسر أو  80000رطل

حتى  13قد ًما 6 -
بوصات

حتى  8قد ًما 6 -
بوصات

مركبة بأبعاد خاصة في
والية نيويورك

طريق محدود

ال

ال

غير مسموح إال على الطرق  I-95من
حدود مقاطعة Bronx-Westchester
يجب أن تقدم المقطورات بطول 53
إلى  I-695من  I-95إلى I-295؛ وعلى
قد ًما ذات الحموالت غير القابلة
 I-295من  I-695إلى  I-495عبر جسر
للتجزئة طلبًا للحصول على
Throgs Neck؛ وعلى  I-495من
تصريح من مدينة نيويورك.
 I-295إلى حدود مقاطعة
Queens Nassau

بالنسبة للمركبات التي تتجاوز أيًّا من
هذه األبعاد أو ال تفي بالمتطلبات
الخاصة ،ال يجوز إصدار تصريح؛
ألن البضائع "المنزلية" تعتبر حمولة

مالحظة :تحدد والية نيويورك المركبة ذات األبعاد الخاصة ( )SDVبمقطورة بطول  53قد ًما ،مع محور رئيسي بطول  43قد ًما (المسافة بين المحور الرئيسي والخط المركزي للمحور الخلفي أو مجموعة المحاور الخلفية ال تتجاوز  43قد ًما).
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قابلة للتجزئة

