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 NACHI گریس

   NACHIگریس کند که در ادامه مطلب به بازار عرضه می   صنعتی به عنوان روان کننده با کیفیت را  انواع گریس برند ناچی 

 پس با ما همراه باشید.   ،مورد بررسی قرار داده ایمرا 

 

 ؟ کند  می تولید کشوری چه را  NACHI گریس

ناچی تأسیس شد تا ابزار آالت صنعتی ژاپن در صنعت خودرو سازی را تولید کند.  در شهر تویاما ژاپن شرکت    1928در سال  

با دوام و ماندگاری ت  که منجر به تولید محصوالبه کار گرفت را در مواد اولیه و مراحل ساخت  این شرکت در همان ابتدا کیفیت  

شرکت است که محصوالت آن را در جای جای دنیا تولید و به    50تعداد شرکت های وابسته به شرکت ناچی بیش از   باال شد. 

تا در قطعات تولیدی کارخانه تولید فوالد خود را راه اندازی کرد  خود،  از تاسیس  برند ناچی پس از ده سال    فروش می رسانند.

اصطکاک بین قطعات را کاهش می دهد و ماندگاری آن ها را باال می  با کیفیتی که دارد،     NACHIگریس  از آن استفاده کند.

 گانی چاکو انجام دهید. می توانید خرید را از بازررا دارید، از طریق همین صفحه   NACHIگریس برد پس اگر قصد خرید 

 به کشور ژاپن است.متعلق    NACHIبرند  •

 است.میالدی در تویاما تاسیس شده   1928این شرکت در سال  •

 

 NACHI گریس مشخصات

یکی از انواع روان کننده های صنعتی است که سبب سهولت حرکت قطعات نسبت به یکدیگر می     NACHI شرکت   گریس

معموال دستگاه های صنعتی هر کدام   گریس های با کیفیت به حساب می آید.  از  ،مشخصات ذکر شده در فوقشود و با توجه به  

دارند پس قبل از خرید حتما از راه های ارتباطی قرار داده شده در سایت با پشتیبانی چاکو ارتباط  گریس مخصوص به خود را  

 بگیرید تا پس از دریافت مشاوره، خرید خود را انجام دهید. 

 برابر آبمقاومت مناسب در  •

 میزان روان کنندگی باال  •

 جلوگیری از ساییدگی   •

 جلوگیری از زنگ زدگی قطعات •

 مختلفحفظ حالت خود در دماهای  •

 



 NACHI گریس قیمت

تحریم های صورت گرفته علیه ایران  صنعتی است.  انواع روانکار و گریسکننده شرکت های معتبر تولیدشرکت ناچی یکی از 

تغییر کند. البته نوع و حجم گریس نیز کامال این قیمت     NACHIگریس    بی ثباتی قیمت ارز سبب شده که قیمت  و همچنین

گریس را دارید، با واحد فروش  پس ذکر قیمت در این قسمت امکان پذیر نیست، اما اگر قصد خرید   را تحت تاثیر قرار می دهد.

 بگیرید. تماس  بازرگانی چاکو

 

   NACHI گریس خرید

دهید و با  بدون هیچ گونه معطلی به صورت اینترنتی انجام    بازرگانی چاکو را به راحتی می توانید از     NACHIخرید گریس  

 اقتصادی، خریدی مطمئن و اقتصادی داشته باشید. توجه به ضمانت اصالت کاال و تعیین قیمت های 


