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 FAG برند

در حوزه روغن های صنعتی شاهد این هستیم که برندهای مختلفی وجود دارند و هر کدام با ارائه محصوالت به خصوص خود در 

توانسته است  FAG اند مشتریان و مخاطب بخصوصی را جذب کنند. در این میان برند های مختلف و کیفیت متفاوت توانسته قالب

ت در حد استانداردهای جهانی و همچنین داشتن تیمی متخصص و کارکشته با چندین سال  العاده با کیفیبا ارائه محصوالتی فوق 

دارای بیشتر از   FAG سابقه کار، مشتریان بیشتری را به خدمات خود جلب کند و به شهرتی در بازار روغن های صنعتی برسد. برند 

حصوالت نظیر بلبرینگ صنایع خودرو، هواپیمایی و هوا  صد سال قدمت در این بازار است و همیشه توانسته است در تولید انواع م

از متریال با کیفیت ساخته فضا، ماشین آالت و صیقل کاری رینگ های داخلی و خارجی پیشتاز باشد. محصوالتی که با استفاده 

های  ای و تستن حرفه ها بپردازد چرا که هر کدام زیر نظر متخصصیتواند با خیال راحت به استفاده از آنشوند و مشتری میمی

 .ارزیابی مختلفی قرار گرفته اند

 FAG تاریخچه برند

در طول زمان، پیشرو و مبتکر بوده است و توانسته با ارائه محصوالتی گسترده در صنایع کارآمد و مورد نیاز مختلف  FAG شرکت

صنایع مختلفی داشته باشد. یکی از دالیل  به فعالیت خود کیفیت باالیی دهد و در اصل باعث شده است که مشتریان بسیاری در  

کنیم، همین مشتریان بسیار زیاد و البته محبوبیت باالی این برند  که در ادامه مطلب به آن اشاره می  برند فروش بسیار باالی این  

بوده که   Schaeffler مشغول به کار بوده است و در آن در اصل یکی از زیر مجموعه های گروه 2001است. شرکت مذکور از سال 

     پرداخته است. حال با گذر زمان این مورد تغییر کرده است. برندتنها در دو بخش خودروسازی و صنعتی به تولید و فعالیت می

FAG   بود که فردریک فیشر    1883از تاریخ جذابی برخوردار است و در طول زمان تغییرات بسیاری در آن ایجاد شده است. در سال

های فوالدی تولید شوند. به این  را اختراع کرد و این مورد باعث شد که برای اولین بار حجم زیادی از توپزنی  ماشین توپ سنگ

شاهد این هستیم که با همراهی برند چاکو،   FAG شکل گرفت. حال در برند بیرینگ صنعتی  انواع  ترتیب بود که اساس صنعت

شود که بسیار  فاده میهای فضایی نیز استشوند و از آن ها در شرایط مختلفی نظیر شاتلهمان بلبرینگ ها با کیفیتی باالتر تولید می

متر هستند که    4.4اند که دارای قطری بسیار زیادی در حدود  آور است. حتی شاهد این هستیم که بلبرینگ های تولید شدهحیرت 

 .گیرندهای بادی مورد استفاده قرار میبرای توربین 

 FAG خرید محصوالت برند

توانند با مراجعه به بخش  کند، لذا مشتریان عزیز میتولید و عرضه می  محصوالت مختلفی را FAG همانطور که اشاره داشتیم، برند

فروشگاه وبسایت چاکو اقدام به بررسی و مقایسه محصوالت مختلف کنند و بر اساس مشخصات، قیمت و نیاز خود اقدام به خرید 

 .کنند

 FAG نحوه تولید محصوالت برند

ر کدام وظیفه تولید محصوالت بخصوصی از این شرکت را بر عهده دارند و  دارای چندین خط تولید گسترده است که ه FAG برند

توانسته است به خوبی این  FAG برندهای بخصوص خود است که  توان گفت که هر کار نیازمند تخصص و دستگاهلذا در اصل می

ال بخش اعظمی از مونتاژ محصوالت در شوند. برای مثای تولید میموضوع را درک کند. لذا محصوالت با تفکیک باال به صورت حرفه 

توان به  شود تا بتوان سرعت تولید محصوالت را افزایش داد. همچنین با انجام این کار میبخش خط تولید تمام اتوماتیک انجام می
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یع کاربرد  های کیفی هستند محصوالت این شرکت در تمامی صنااین موضوع رسید که محصوالت این شرکت دارای باالترین استاندارد

هایی نظیر هوا فضا نیز هستیم، لذا تمامی مراحل تولید محصوالت مختلف نظیر هر  ها در بخشدارند و حتی شاهد استفاده از آن

 .شودبلبرینگ نیز ثبت خواهد شد و بایگانی می

 FAG فروش محصوالت برند

ی است که علت آن نیز داشتن محصوالت با کیفیت باال  توان گفت که این شرکت دارای فروش بسیار باالیبر اساس آمار درج شده می

گرفته است تا بتواند با   FAG تصمیم به همکاری با برند شرکت بازرگانی چاکو  و البته محبوبیت برند است. به همین علت بود که

را برطرف کند و    مناسب روانکاریروغن  انواع  سر ایران، نیاز به  عرضه محصوالت خوش قیمت و البته با کیفیت این برند در سرا

شاهد فروش    2013در سال   FAG همچنین رضایت مشتریان خود را به دست بیاورد. در رابطه با آمار فروش باید گفت که برند

و همچنین عظمت   میلیون یورویی بوده که رقم بسیار بزرگی است و این مورد نشان دهنده میزان سود  200میلیارد دالر و    11حدود  

 .شرکت است

 FAG انواع محصوالت برند

دارای گستردگی بسیاری است و همانطور که از اعداد و ارقام فروش این شرکت مشخص بود، توان آن ها بسیار باال بوده   FAG برند

مقیاس گسترده کار می لذا در  از مهمو  البته محبوبیتکنند.  و  برند میترین  این  غلتکی  توان  ترین محصوالت  رولبرینگ های  به 

چند   میقبلبرینگ های شیار ع   مخروطی، استوانه ای، بشکه ای، و کروی یک و دو ردیفه، بلبرینگ های گیربکس، پینیون، چرخ،

شوند که باعث  نقطه و تماس زاویه و بسیاری دیگر از محصوالت اشاره داشت. تمامی محصوالت مذکور در انواع مختلفی تولید می

های نیازمند دردسری در خرید محصوالت شده است تنوع در محصوالت این شرکت بسیار باال باشد. به همین علت مشتری و شرکت

شرکت  صول با کیفیت باال، در انواع اشکال و جنس ها موجود است و فقط کافی است تا با پشتیبانی  نخواهند داشت چرا که هر مح

 .ارتباط برقرار کنید تا بتوانید به خرید این محصول بپردازید چاکو

 FAG خرید از برند

های خرید محصوالت آن روشاید و در رابطه با محصول مختلف آن اطالعات کاملی دارید بهتر است با  حال که با این برند آشنا شده

ارتباط برقرار   بازرگانی چاکو  مهندسیتوانید با بخش پشتیبانی تیم  شما می FAG نیز آشنا شوید. برای خرید انواع محصوالت برند

. همچنین شما می توانید با ورود به بخش فروشگاه وبسایت  نماییدقدام  اخرید محصوالت    جهت کنید و عالوه بر دریافت مشاوره خرید،  

و همه این موارد تنها    نمایید. دریافت اطالعات کاملی در رابطه با محصوالت مختلف بپردازید و همچنین با مقایسه قیمت به خرید    به

 .از روش آنالین امکان پذیر است
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