
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رولیک دنده ایپمپ هید 
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 پمپ هیدرولیک دنده ای 

و مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند که در این بین پمپ های دنده ای به دلیل  پمپ های هیدرولیک در انواع متفاوت 

دسته پمپ    2هستند. این پمپ ها در    ماهیت مصرف، استفاده بیشتری از آن ها در صنعت می شود و محبوب تر از سایر پمپ ها

آن ها مزایا و ویژگی های قابل توجه ای دارند که در ادامه   دنده داخلی و پمپ دنده خارجی تقسیم بندی می شوند که هرکدام از

 اطالعات کامل تری در این خصوص در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. 

 

 

 

 نحوه عملکرد پمپ دنده ای به چه صورت است؟ 

ی مثبتی دارند و با هر دور  پمپ های دنده ای از دنده های مشبک برای پمپاژ مایعات استفاده می کنند، این نوع از پمپ ها جابجای

چرخش قادر هستند تا به میزان ثابتی مایعات را جابجا کنند. هنگامی که پمپ شروع به چرخش می کند، دندان های مشبک می  

 توانند مکش زیادی را ایجاد کنند که در این صورت مایع توسط چرخ دنده ها به طرف تخلیه منتقل می شود و فشار ایجاد می شود. 

 

 انواع پمپ دنده ای موجود در بازار بررسی

همان طور که اشاره نمودیم، پمپ های دنده ای برحسب نوع مصرف می توانند در هر صنایع ای مورد استفاده قرار بگیرند! از این رو  

 این محصوالت در دو دسته دنده ای و خارجی در بازار به فروش می رسند.

 

 



 

 پمپ دنده خارجی چیست؟

می توان ی خارجی به راحتی می توان میزان جریان را با توجه به محیط داخلی و ساختار آن تنظیم کرد، بنابراین  در پمپ دنده ها

نتیجه گیری نمود که برای پمپاژ مقدار دقیق مایعات مانند اسیدها و بازها ، پلیمرها ، سوخت ها و مواد افزودنی شیمیایی بدون شک  

ود. از مزیت های قابل توجه این پمپ می توان به عمر طوالنی آن ها ، عملکرد خوب و مناسب ،  از پمپ دنده خارجی استفاده می ش

 پوشش مایعات گسترده و قیمت پایین اشاره کرد. 

 

 کاربرد پمپ خارجی: 

پمپ دنده  از پمپ های خارجی در صنایع مختلفی به منظور تزریق غذا، تزریق روان کننده، پمپاژ انواع روغن های خوراکی، مواد 

 خارجی و... استفاده می شود. 

 

 پمپ دنده داخلی چیست؟

، به دلیل خاصیت خود مکش بودن ماه و ستاره از دیگر اسامی ای است که در خصوص پمپ دنده های داخلی نام گذاری نموده اند

پمپ هیدرولیک  مود. این نوع  این نوع از پمپ ها، از آن ها می توان در فرایند هایی همچون پر کردن و تخلیه کردن استفاده ن

 د. و... را برعهده دار کاربرد های متنوع ای همچون تزریق غذا، تزریق روان کننده، پمپاژ انواع روغن های خوراکی صنعتی

 

 قیمت پمپ دنده ای ایران تولید در بازار چقدر است؟ 

قیمت مشخص و ثابتی برای تهیه و خرید پمپ دنده ای در بازار وجود ندارد بلکه هر نوع پمپی بر اساس ویژگی ها و کاربردی که  

گذاری می شوند. نکته ای که تنها باید در هنگام خرید این محصوالت به آن توجه داشته باشید، می توان به دور موتور،  دارد ارزش 

البته برای   سبت به ویسکوزیته سیال مورد استفاده و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری اشاره نمود.توان موتور، قدرت موتور ن

می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی    پمپ هیدرولیکقیمت  کسب اطالعات بیشتر در خصوص  

 وص دریافت کنید. چاکو در ارتباط باشید تا بتوانید اطالعات کاملی در این خص ه هیدرولیکفروشگا

 

 نحوه دانلود کاتالوگ پمپ هیدرولیک دنده ای

و هر آن چه که باید در خصوص پمپ های هیدرولیک دنده ای    جهت استعالم قیمت خرید، سفارش، دریافت مشخصات فنی  لطفاً

نچه پس از مطالعه کاتالوگ نیاز به  بدانید، از بخش زیر کاتالوگ مربوطه را دانلود نموده و به خوبی آن را مورد مطالعه قرار دهید. چنا

در ارتباط باشید تا به صورت رایگان در خصوص پمپ های دنده    چاکو شرکتمشاوره داشتید از طریق خطوط ارتباطی با مشاوران  

 ای، اطالعات بیشتری در اختیار شما قرار بگیرد. 


