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 NACHIروغن 

شناهای آن است. آیکی از نام     NACHI   برندنسبت به تولید روغن های صنعتی اقدام می کنند که  در جهان برندهای مختلفی  

 ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.را می توان برای تجهیزات و ماشین آالت مختلف استفاده کرد که در   NACHIروغن 

 

 ناچی   شرکت معرفی

   NACHI  شرکتژاپنی که بخش عظیمی از قطعات صنعتی و روان کننده های جهان را تولید می کند،    شرکت های یکی از  

کوهی   فعالیت خود را آغاز کرد.آالت    ابزاربه عنوان سازنده  در ابتدا    و در تویاما تأسیس شد    1928این شرکت در سال  است.  

اکنون نمایندگی های مختلفی  ایمورا با این تفکر که ساخت ابزارآالت داخلی برای صنعت ژاپن الزم است، این شرکت را بنا نهاد.  

شرکت   50ژاپن بیش از  از آن در کشورهای مختلف جهان فعالیت می کنند که تعداد شرکت های تابعه آن در داخل و خارج  

قطعات  دسته مواد اولیه،    چهاردر  محصوالت آن  متنوع است، اما به طور کلی می توان گفت که     NACHIمحصوالت   .تاس

یکی از محصوالت    NACHIروغن   قرار می گیرند.  انواع روانکار و گریستولید  صنعتی، ماشین آالت کمک کننده به تولید  

ستفاده قرار می گیرد و به دلیل کیفیت صنعتی مورد ااین برند است که هم در تجهیزات غول آسا و هم در تجهیزات کوچک  

 باالیی که دارد، بسیار پر فروش است.

 

 NACHI روغن قیمت

قیمت می شود پس نمی  همین عوامل سبب تغییرات  به عوامل مختلفی بستگی دارد و     NACHI  شرکت  روغنتعیین قیمت  

،  مواردی چون نرخ ارز، نوع روغن   NACHIبرای قیمت روغن   توان در این قسمت از مطلب یک عدد را برای آن عنوان کرد.

البته بازرگانی چاکو   حجم و ... همگی باید در نظر گرفته شوند که واحد فروش چاکو این قیمت را در اختیار شما قرار می دهد. 

 با حذف واسطه ها، قیمت این محصول را بسیار اقتصادی تعیین کرده است.  

 

   NACHI روغن خرید

باید یک فروشگاه معتبر را انتخاب کنید زیرا این فروشگاه است که اصل بودن روغن را تعیین می    NACHIبرای خرید روغن  

از   محصوالت صنعتی بهترین برندهای خارجی  بازرگانی چاکو کند و روغن اصل ناچی کیفیت الزم را دارد نه نوع تقلبی آن.

 را عرضه می کند که تضمین اصل بودن کاال از ویژگی های این فروشگاه است.  NACHIجمله روغن 

 



 NACHI روغن کاتالوگ 

اگر  .  نمایید  مشاهده آن را  مشخصات و ویژگی های  را دانلود کنید و     NACHIاز طریق همین صفحه می توانید کاتالوگ روغن  

 ارتباط برقرار کنید. اطالعات بیشتری دارید، می توانید با پشتیبانی چاکو از طریق شماره های موجود در سایت نیاز به 


