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 پمپ هیدرولیک پیستونی

یکی از مهم ترین تجهیزاتی است که در سیستم های هیدورلیکی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن مزیت پمپ  

یکی از گران قیمت ترین پمپ های موجود در بازار   پمپ هیدرولیک پیستونیهای قابل توجه ای با خود در صنعت به همراه دارد.  

 صحیح پیستون ها، می توان شاهد بازدهی بسیار باالیی از آن بود. بوده که در صورت تنظیم و آب بندی

 

 

 

پمپ هیدرولیک پیستونی بار جانبی ای بر روی پیستون های خود اعمال نمی کند، می توان شاهد طول عمر باالی  به دلیل آن که  

را دارید در این    خرید پمپ هیدرولیک پیستونیو  بود. اگر شما نیز قصد تهیه    این گونه از پمپ ها در مقایسه با سایر پمپ ها

 بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول و مزایای آن به دست آورید. 

 

 آشنایی با انواع پمپ های هیدرولیک پیستونی موجود در بازار

بوب ترین آن ها می توان به پمپ پیستونی هیدرولیک پمپ های هیدرولیک در تنوع باالیی موجود هستند، از جمله مح  ،در بازار فروش

محوری، پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی یا پمپ رادیال و پمپ پیستونی فشار قوی اشاره نمود که برند های متنوع ای در حال  

رکر، ویکرز، توز ایران  حاضر مسئولیت ساخت آن را بر عهده دارند. این محصوالت در بازار ایران با نام برند هایی همچون رکسروت، پا

 به فروش می رسند.  Haweو 

 

 پمپ پیستونی هیدرولیک چیست؟

که پمپ های پیستونی هیدرولیک نمونه ای از گران قیمت  وجود دارداز نظر کیفیت و قیمت در بازار  پمپ های هیدرولیکانواع 

( Close Circuit( و هم حلقه بسته )Open Circuitمدارهای حلقه باز )ترین و باکیفیت ترین پمپ ها است که از آن ها هم در 

 در حوزه هیدرولیک صنعتی و هیدرولیک راهسازی )هیدرولیک موبایل( استفاده می شود. 

 



 

 

 بررسی مزایای استفاده از پمپ هیدرولیک پیستونی

این محصول را نسبت به سایر محصوالت  استفاده از پمپ هیدرولیک پیستونی همانند سایر پمپ های دیگر دارای مزایایی است که  

دیگر ممتاز و متمایز می سازد. از این رو از مهم ترین مزایای تهیه و خرید پمپ هیدرولیک پیستونی می توان به موارد زیر اشاره  

 نمود:

 راندمان باال  .1

 تحمل فشارقابلیت  .2

 تنوع در لیتراژ  .3

 عمر باال  .4

 صرفه جویی در انرژی  .5

 و...  .6

 

 بررسی کاربرد استفاده از پمپ های هیدرولیک پیستونی در صنعت

طبق بخش قبل یکی از مزایای مناسب استفاده از این محصوالت، قابلیت تحمل فشار باال است. به این جهت از این نوع پمپ ها در  

نورد و پالستیک و.... استفاده می شود. همچنین از این پمپ ها در صنعت راهسازی نیز استفاده های بی  صنایع فوالد و ذوب آهن و 

 چاکو در خدمت شما عزیزان است. فروشگاه هیدرولیکد، چنانچه قصد خرید این نوع پمپ را داری شماری می شود.

 

 قیمت پمپ هیدرولیک پیستونی چقدر است؟ 

  از آنجایی که قطعات پمپ هیدرولیک پیستونی به سختی پیدا می شوند و شرایط بد نگهداری و عدم توجه به این محصول می تواند

بر اساس    باعث کاهش میزان راندمان و طول عمر دستگاه شود، قیمت این محصول در مقایسه با سایر پمپ ها نوع باالتر بوده و 

از این رو اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص    محصول، کیفیت، برند تولیدی و... دارای قیمت های متغیری خواهند بود.

ارتباط برقرار کنید تا به   مهندسی بازرگانی چاکوریق شماره تلفن های موجود در سایت با تیم پشتیبانی  دارید می توانید از ط

و سایر محصوالت موجود در وبسایت، اطالعات کاملی را دریافت    یستونیپ   یدرولیکپمپ هصورت رایگان قبل از خرید در خصوص  

 نمایید. 

 


