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 NACHIبرند 

تنها به دلیل    ،که این نام آشنا بودن  را شنیده اید   NACHIبا تجهیزات صنعتی سر و کار داشته باشید، حتما نام برند  اگر  

 را مورد بررسی قرار دهیم.   NACHIکیفیت باالی محصوالت آن است. با ما همراه باشید تا برند 

 

 

    NACHIمروری کوتاه بر تاریخچه برند 

ین های آن، شرکت در خود جای داده است که یکی از نام آشناترژاپن شرکت های متعددی را در زمینه تولید قطعات صنعتی  

ده    NACHIشرکت  قطعات خودرو بود.شد که هدف آن تولید  در شهر تویاما تأسیس  ۱۹۲۸در سال شرکت ناچی است. این 

بود تا بتواند   فوالد سازیگام مهمی برداشت و آن هم ایجاد یک کارخانه  برای تولید مواد اولیه قطعات خود سال پس از تاسیس

ناچی با این کار یک سیستم یکپارچه را ایجاد کرده   کند.مواد اولیه را آن طور که خود نیاز دارد، برای قطعات صنعتی خود تولید  

این شرکت اکنون محصوالت صنعتی مختلفی را  توسط خود شرکت انجام بگیرد.  مواد اولیه تا محصول نهایی  تولیداست که  

ماشین های هیدرولیک و ... از محصوالت تولیدی گریس، روان کننده های صنعتی،    بلبرینگ،  ،انواع یاتاقان  تولید می کند که

صنعت ماشین  ن نیازهای  تامی   NACHIاز تاسیس شرکت و شکل گیری برند  هدف   این شرکت ژاپنی به حساب می آیند.  

اگر   نیز کامالً موفق عمل کرده است زیرا کیفیت قطعات آن بسیار باال و در سطح جهانی است.در این زمینه  سازی ژاپن بود که 

... را     NACHIبلبرینگ     ،NACHI  یاتاقانخرید  نیاز دارید، می توانید  شما نیز به قطعات صنعتی   ا  از بازرگانی چاکو بو 

 .دهید انجامحفظ اصالت کاال  ضمانت

 تأسیس شد.  تویامامیالدی در شهر  ۱۹۲۸ناچی در سال شرکت  میالدی:  ۱۹۲۸سال  •

 تویاما است. متعلق به کشور ژاپن و دفتر مرکزی آن در  شرکت ناچی •

از تولیدات شرکت محصوالت مختلف همچون یاتاقان، روان کننده صنعتی، وسایل و ابزار برش و ...    محصوالت تولیدی: •

 ناچی است. 

 

    NACHI نام برند  علت انتخاب

نام تجاری برند خود را از یک شناخته شده است،     NACHIبا نام برند  شرکت ناچی فوجیکوشی که در حال حاضر  موسس  

را اراده قوی برای   این انتخابدلیل   است.گرفته شده     Kumano Nachi Taishaمعبد در ژاپن گرفته است. این نام از معبد  

مورد استفاده قرار می    سراسر جهانکار آفرینی بیان کرده اند. ناچی اکنون در تمام دنیا شناخته شده است و محصوالت آن در  

 گیرد.



 

 NACHIمعرفی محصوالت برند 

به کار   نیآالت سبک و سنگ  نیانواع ماش  اکثر صنایع از جملهکه در   به اندازه ای است  ناچی  برند  یمحصوالت صنعتگستردگی  

می  اروپا برخودار    CEو استاندارد    ISO  یالملل  ن یب  یاز استاندارد ها  NACHIمعتبر    برند  محصوالت  تمامی   .برده می شود

 را در سه دسته زیر جای داد:  به طور کلی می توان محصوالت شرکت ناچی  .باشند

 ماشین های مخصوص چرخه تولید •

 مواد اولیه  •

 صنعتی قطعات  •

 تولید انواع روانکار و گریس  •

در عین حاال  و    محصوالت خود را گسترش داده باشد    NACHIکمتر شرکتی را می توان در جهان پیدا کرد که همانند شرکت  

ند. به همین خاطر محصوالت این برند متقاضیان زیادی در کشورهای  ال و قیمت مناسب نیز برخوردار باشاز کیفیت بسیار با

 را معرفی کرده ایم:  محصوالت برند ناچی در ادامه  مختلف دارد.

سرعت و دقت را همراه  ماشین آالتی که در شرکت ناچی تولید می شوند،  ماشین های مخصوص چرخه تولید:   .1

جوشکاری، نقاشی و ...  روبات های تولیدی برای  دارند. یکی از محصوالت شرکت ناچی که بسیار شناخته شده است،  

 است که یک دست آورد مهم به حساب می آیند. 

 

قطعات تولیدی    در زمینه تولید مواد اولیه برای ساخت محصوالت خود نیز فعالیت دارد.   NACHI  شرکتاولیه:    مواد .2

در راستای تامین این    ناچی این مواد را با کیفیت باال تولید می کند.و دیگر مواد اولیه با کیفیت دارند که  نیاز به فوالد  

 . است و از همین فوالد در ساخت قطعات صنعتی خود استفاده می کندکارخانه فوالد را راه اندازی کرده هدف 

 

و ... همگی از اجزای مهم در صنایعی    ، بلبرینگ، یاتاقانصنعتی  بیرینگ   انواعقطعات صنعتی چون   قطعات صنعتی: .3

تمامی این قطعات را    NACHIبه حساب می آیند که برند  راه آهن و ...  چون خودرو سازی، ماشین آالت صنعتی،  

تمامی این محصوالت در بازرگانی چاکو عرضه می شوند و شما می توانید پس از  .طول عمر باال می سازدبا کیفیت و 

 رایگان، قطعات صنعتی را با قیمت مناسب خریداری نمایید. تماس با پشتیبانی چاکو و دریافت مشاوره های 

 

 



الزم    مختلفبرای کاهش اصطکاک بین قطعات در ماشین آالت و تجهیزات    روان کننده ها روان کننده های صنعتی:   .4

تولید    است،  مناسب روانکاریروغن  این محصوالت را که شامل انواع گریس و     NACHIبرند  و ضروری هستند که  

 . می کند

 

 NACHIفلسفه و عقاید کوهی ایمورا در خصوص تأسیس شرکت 

 ناچی داشت که مهم ترین های آن عبارتند از: عقاید خاصی در زمان تاسیس شرکت  کوهی ایمورا

خالقیت: خالقیت در محصوالت ناچی دیده می شود و دلیل آن عقیده کوهی ایمورا بود که می گفت، تجارت باید   •

 همراه با خالقیت باشد. 

محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب    جهانی شدن: برای موفقیت باید جهان شما را بشناسد که الزمه آن تولید •

 است.

 سعی کنید که کارهای سخت را با تالش و پشتیبانی به نتیجه برسانید.   تالش و پشتکار:  •

دارای کیفیت باالیی باشند و در همه جای دنیا از   NACHIمحصوالت برند این نظرات و عقاید سبب شده است که  .5

عرضه می شوند و شما می توانید    بازرگانی چاکومهندسی  شرکت  تمامی این محصوالت در    د.نآن ها استفاده شو

 رایگان، قطعات صنعتی را با قیمت مناسب خریداری نمایید. و دریافت مشاوره های   ما پشتیبانی  واحد   پس از تماس با 

 


