
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار روان

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 



 روانکارها

چنانچه تمایل به پیشرفت در زمینه کسب و کار خود دارید، باید در نگهداری از ماشین  اهمیتی ندارد در چه صنعتی فعالیت دارید،  

تمام این  .  وندبرای کسب و کار شما می ش، کارایی و سودآوری  وریبهرهآالت صنعتی خود کوشا باشید زیرا آن ها منجر به افزایش  

  موارد وابسته به روغن کاری مناسب ماشین آالت و قطعات صنعتی است.

 انواع روانکارها

و   غذایی  مواد  تولید،  جنگلداری،  کشاورزی،  دریایی،  ساز،  و  معدن، ساخت  جمله  از  مختلف  صنایع  در  روانکارها  از  مختلفی  انواع 

است از مواردی   ها و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند و بهترها کیفیتشود. همه آن روانکارهای صنعتی خودرو استفاده می

های روانکار مورد  کند. این موضوع نیازمند این است که به ویژگیاستفاده کنید که نیازهای خاص عملیات تجاری شما را برآورده می

  کاری ترین مفاهیمی را که باید در مورد روغنایم که مهمبه همین دلیل است که ما راهنمای مفصلی را آماده کرده  .نظر خود دقت کنید

کننده مناسب  ها و عواملی که باید هنگام انتخاب روانهای صنعتی، انواع آن کنندهمزایای استفاده از روان   - صنعتی در نظر بگیرید  

 .کندبرای شما مورد توجه قرار گیرند، ارائه می

 های صنعتی مزایای روان کننده

.  استفاده نمایید روان کننده ها  باید به درستی از  ،  برای شما مهم استکارایی و عملکرد ماشین آالت و تجهیزات صنعتی    چنانچه

جلوگیری از هرگونه آسیب یا مشکل ناشی از تخریب، طوالنی شدن فواصل    به منظورصنعتی    یت هایفعال  به کار رفته درسیاالت  

بیشتر فرموله شده اند. با  سرویس، افزایش زمان کارکرد ماشین آالت شما، افزایش بهره وری آن و ارائه قابلیت اطمینان عملیاتی  

روان   .و همچنین عملکرد آن را بهینه کنید  دهید افزایش  بهره وری تجهیزات خود را  روان کننده مناسب، می توانید انتظار  استفاده از  

شرایط کاری    کننده ها همچنین برای ارائه حفاظت طوالنی مدت و جلوگیری از خراب شدن تجهیزات و خرابی مکانیکی ناشی از

سخت، محیط های سخت، دماهای شدید، بارهای سنگین و ضربه ای، فشار باال، خوردگی و اکسیداسیون طراحی شده اند. با محافظت  

از ماشین آالت شما در طول سال، روانکارها به طور قابل توجهی زمان از کار افتادن آن را کاهش می دهند و حتی عمر مفید قطعات  

. این  کاهش می یابد (TCO) کل هزینه مالکیتهزینه های عملیاتی و در نتیجه ، سالم تجهیزاتبا داشتن    .دهند آن را افزایش می 

 .منجر به افزایش بهره وری عملیات شما، سودآوری بیشتر و در نهایت رشد کسب و کار می شود

 انواع روان کننده های صنعتی 

  .نکارهای صنعتی بر اساس ویژگی ها و کاربردهای منحصر به فرد خود به دو دسته اصلی گریس ها و روغن ها تقسیم می شوندروا

، گریس ها باید روانکار انتخابی شما باشند، زیرا برای کنترل  در محیطی با آلودگی باالهر زمان که متوجه نشتی شدید، به خصوص  

ها اعمال می شوند و برای تمام قطعات ماشین آالت و تجهیزاتی که دسترسی ین گریس ها راحت تر از روغننشتی عالی هستند. همچن

د. عالوه بر این، گریس ها در کاهش نویز، عملکرد در شرایط سخت و روانکاری ماشین آالت  نتوصیه می شو  ، به آنها سخت است

ها و  کنید به نکات مختلفی بستگی دارد. روغننکاری را استفاده میبه صورت کلی این که چه نوع روا  .فرسوده بسیار عالی هستند

گاهانه انتخاب شوند. به صورت کلی با استفاده اشتباه و انتخاب نادرست انواع روانکار  آها یکی از چیزهایی هستند که باید  گریس

ای  تواند برای هر کسب و کار صنعتیموضوع می  ناپذیری را به کسب و کار خود وارد کنید. توجه کنید که اینتوانید آسیب جبران می

برای شما به عنوان کسی که با صنعت و تجهیزات کاربری آن سر و کار دارد   .مهم باشد  ،کنندکه از تجهیزات مختلف استفاده می



کلیدی برای موفقیت  ن را به عنوان یک عامل  آهای  الزم است که بهترین انواع روانکارهای اصل را بشناسید و کارکرد صحیح و ویژگی

تواند انواع  های تامین کننده در زمینه قطعات صنعتی میبه عنوان یکی از بهترین شرکت مهندسی بازرگانی چاکو  برشمارید. شرکت

روانکارهای اصل و اورجینال را در اختیار شما عزیزان قرار بدهد. برای کسب اطالعات بیشتر و سفارش کد مورد نظر با مشاورین خرید  

 .چاکو در ارتباط باشید
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