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 روغن واسکازین 

واسکازین که همان روغن جعبه دنده می باشد که با قرار گیری روغن به عنوان زیر پایه، استفاده و تعویض آن در زمان مناسب می  

این روغن با برخورداری از خاصیت های ضد ساییدگی و ترک که ترکیب خوبی از روغن    .سبب افزودن عمر خودرو شما گردد  ،تواند

پایداری قابل قبولی در دمای باال نیز برخوردار است. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا روغن واسکازین،    پایه و افزودنی ها می باشد؛ از

 .ویژگی ها و امکان خرید آن از بازرگانی چاکو را مطالعه نمایید

 مشخصات روغن واسکازین 

ه ماشین ها عمر مفید بیش تر و کارایی بهتر داشته در دنیای امروز یکی از ابزار ها برای زندگی بهتر، ماشین ها هستند. برای این ک

با پیشرفت علم، فرمول این روغن واسکازین نیز تغییر و به    .باشند، از روغن واسکازین یا همان روغن گیربکس استفاده می کنند

س و دیفرانسیل  سمت کیفیت و دوام بیش تر حرکت کرد. کلمه واسکازین یک کلمه روسی است و میان روغن دنده و روغن گیربک

روغن واسکازین جهت مصارف متعدد در کارخانه ها تولید و به بازار عرضه خواهد شد. هنگامی که دنده ماشین   .باید تفاوت قائل شد

سخت جا رفت، اولین موردی که باید مورد بررسی قرار گیرد، روغن واسکازین و یا کیفیت آن است. در زمان انتخاب روغن واسکازین  

روغن واسکازین در انواع محتلفی قابل تولید بوده که نوع اول روغنی که    .ی که مناسب با ماشین شما باشد انتخاب کنیدباید روغن

برای جعبه دنده دستی و دیفرانسیل مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دوم آن روغنی که برای جعبه دنده یا گیربکس اتوماتیک در  

چیست باید در مورد    مناسب روانکاری   روغن برای این که بدانیم تفاوت میان این دو    .می گیردزمان نیاز مورد بهره برداری قرار  

جعبه دنده اتوماتیک و جعبه دنده دستی بیش تر بدانیم. هر دو این جعبه ها یک عملکرد مشابه که آن کنترل سرعت، قدرت و  

نده باعث تفاوت شده است، چگونگی انتقال  همچنین جهت حرکت ماشین است؛ را دارا می باشند، اما آن چه میان این دو نوع جعبه د

یکی از مهم ترین خصوصیاتی که باید روغن دنده داشته باشد، گرانروی یا ویسکوزیته   .قدرت با در نظر گرفتن نوع روغن مصرفی است

ل دنده ها  است. غلظت روغن دنده به میزان بیش تری از روغن موتور است. همین غلظت باال در روغن دنده باعث پوشش دهی کام

از دیگر خصوصیات روغن دنده دستی مقاومت    .خواهد شد و این اجازه را به دنده می دهد تا فشار وارده شده را به راحتی تحمل کند

اد  در برابر فشار باال و مقاومت در برابر حرارت های باال است. روغن باید در برابر فشار زیاد مقاومت باالیی از خود نشان دهد و فشار زی

   .ه مرور زمان باعث از بین رفتن کامل دنده ها خواهد شدب

روغن دنده باید در برابر حرارت هم کارایی باالیی از خود نشان دهد، زیرا روغن در انتقال حرارت از دنده نقش داشته و این مسئله 

گرانروی از خصوصیات اصلی آن به    همچنین در ارتباط با روغن اتوماتیک،  .یک امر ضروری در مراقبت از دنده ها به حساب می آید

شمار می رود. تفاوت آن با روغن دستی در رقیق بودن روغن اتوماتیک است. گرانروی این نوع از روغن کم تر از روغن دنده دستی  

ده در  این روغن در زمان خنک کنندگی به مانند مایع خنک کن  .است و در برابر دما های باال نیز از مقاومت زیادی برخوردار است

برای افزایش   .رادیاتور ماشین عمل می کند. از دیگر خصوصیات روغن گیربکس اتوماتیک، جلوگیری از ایجاد کف در روغن است

طول عمر دیفرانسیل و جعبه دنده ماشین باید از روغن استفاده کنید. تعویض روغن باید به شکل مرتب و منظم صورت گیرد و اگر  

شود، سبب خرابی دنده و گیربکس خواهد شد. همچنین کیفیت روغن واسکازین خریداری شده حائز این تعویض به درستی انجام ن

 .اهمیت می باشد که ما در گروه بازرگانی چاکو جهت رفاه حال مشتریان، بهترین کیفیت را برای محصوالت خود در نظر گرفته ایم

 

 



 قیمت روغن واسکازین 

ت ها طی دوره تعیین شده، از درج قیمت ها در وبسایت بازرگانی چاکو معذوریم، اما شما  به علت نوسانات بازار و به روز رسانی قیم

ارتباط از طریق شماره های درج شده، قیمت های اصلی محصول مورد نظر را استعالم  می توانید با مراجعه به سایت و برقراری 

 .فرمایید

 خرید روغن واسکازین 

فیت ترین نمونه ها، از وظایف اصلی بازرگانی چاکو بوده و بدین منظور خرید روغن واسکازین  عرضه روغن واسکازین در بهترین و با کی

  .از وبسایت چاکو را به شما پیشنهاد می کنیم. بدین منظور می توانید محصول مورد نظر را یافته و نسبت به خرید آن اقدام نمایید

ه های آن جهت مطالعه مشتریان عزیز بوده که با اطمینان کامل  یکی از ویژگی های اصلی چاکو در فروش محصوالت؛ وجود مشخص

بدین منظور پس از بررسی ویژگی ها، خرید روغن واسکازین    .از مشخصات روغن واسکازین مورد نظر، نسبت به خرید آن اقدام نمایند

 .یچ تفاوتی با خرید حضوری نخواهد داشتبه صورت آنالین از طریق چاکو ممکن بوده و به دلیل امکان برقراری ارتباط با پشتیبانی، ه

 کاتالوگ روغن واسکازین 

در هنگام خرید محصوالتی مانند روغن واسکازین، مشاهده و بررسی ویژگی ها در کاتالوگ روغن واسکازین ضروری بوده و بدین  

وغن واسکازین،  شما در زمان اقدام نسبت به خرید ر  .را پیشنهاد می کنیم  بازرگانی چاکومهندسی  شرکت  منظور ما برای خرید؛  

 .می توانید در کنار مشخصات درج شده هر محصول؛ در قیمت پایین، کاتالوگ روغن واسکازین را مشاهده نمایید

 


