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  VOITH پمپ دنده ای ویت

فشارهای تیپ و دنیا در های هیدرولیکی سازندگان پمپ برتریناز  Voith GmbH شرکت آلمانی VOITH پمپ دنده ای ویت

 ماشین آالت تزریق پالستیکهای در زمینه هادستگاه کارخانجات مطرح سازنده بسیاری ازباشد. به همین دلیل مختلف می

KRAUSS MAFFEI – ENGEL – GREINER های هیدرولیکی از پمپ ، قالب ریزی، پرس، پانچVOITH  در

مشابه پمپ ویت ،  (ECKERLE )های هیدرولیک دنده ای شرکت اکرلهپمپنحوه کدگذاری  .نمایندمحصوالت خود استفاده می

در بازار وجود دارند و د که هستن ییپمپ ها نیپمپ ها از گرانتر نیا .به حساب می آیدو به نوعی اکرله کمپانی خواهر ویت  است

این  که هستند یالعاده فوق ا هایمزیت  یدارا VOITH یدنده ا های پمپ ها می باشند.پمپ  نیتر ابیاز کم زیحال ن نیدر ع

 یآن، م یها یاز خوبساخته است. همچنین ن پمپ های موجود در بازار تبدیل و مناسب تری نیاز بهتر یکیبه را  ها آن مزیت ها

 ای دنده پمپبه دنبال تهیه و خرید اگر شما  مشابه اشاره کرد. یباالتر نسبت به برندها یباال و فشار کار اریبس تیفیبه کتوان 

VOITH با ما در این بخش همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این دسته از محصوالت به دست آورید. تیدهس 

 

 ست؟چی VOITH یپمپ دنده ا یها یژگیو

ه مقدار ثابت و هموار هیدرولیک صنعتیپمپ  نوع نیهستند. ا یفوق العاده عال یها یژگیو یبوش دارا یدنده ا یها پمپ

به  یدنده ا یمشابه است. سازوکار پمپ ها یها نسبت به مورد ها آن یباعث برتر نیه اکنند ک یرا جابجا م الیس کیاز  یمشخص

به  گریچرخ دنده ها، چرخ دنده د نیاز ا یکیکه با چرخش  دنچرخ دنده هست دو یخود دارا یصورت است که در ساختار داخل نیا

و در کنار  ندیآ یصدا به حساب م ینرم و ب یو پمپ هانوع پمپ ها جز نیا شود. یدر آن م الیانتقال سو باعث  دیآ یحرکت درم

آن، به علت  یباال متی. البته که قفروش بود باال و کمبود آن در بازار متیهمچون ق یبیمعا می توان شاهدکه دارند،  ییایتمام مزا

 دانست. بشیتوان آن را جزو معا یپمپ است و نم نیا ادیز اریبس تیفیک

 

 چقدر است؟ VOITH یپمپ دنده ا متیق

نوع پمپ  نی. امیرا بدان میانجام ده میخواه یکه با آن م یابتدا نوع مدل و کار دیبا VOITH یپمپ دنده ا متیدانستن ق یبرا

 ییها یژگین با توجه به وآ متیدارد که ق یمختلف یها یژگیهستند که هر کدام از آن ها و 3و  2، 1کالس مختلف  3 یها دارا

 د. کن یم رییکه دارد تغ



دارد و  یبر دور دب یس ی، چهار سVOITH یپمپ دنده ا کیسه کالس متفاوت است. کالس  نیآن ها در ا یمثال نوع دب یبرا

هیدرولیک پمپ نوع  نیکه در ا یبار. حداکثر ردیگ یم یجا 3دارد که در کالس  یبر دور دب یس یس 60 ز،یآن ن نیشتریب

بنابراین تمامی  شود. یپمپ ها م نیدر انواع مختلف ا متیق وتتفاباعث  نیباشد که هم یبار م 190شود، تا  یحمل مت صنعتی

تر در خصوص قیمت بیش اطالعاترو برای کسب ر روی قیمت نهایی محصول تاثیر گذار باشد، از این این موارد در نهایت می تواند ب

 در تماس باشید. چاکوفروشگاه هیدرولیک این محصول با واحد پشتیبانی 

 

 VOITH یپمپ دنده ا دیخر

از این رو ما در چاکو این برخوردار است  ییباال تیآن از حساس دی، خر VOITH یدنده ا یپمپ ها یباال تیفیک توجه به با

و  دیو خر متیاطالع از ق ی. برادر اختیار شما قرار می گیرددر باالترین کیفیت ممکن  این محصولضمانت را به شما می دهیم که 

 ید.اکو در تماس باشر سایت چن ما دشاورامبا  دیتوان یم VOITH یپمپ دنده انحوه عملکرد 


