
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VICKERSپمپ دنده ای 

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VICKERSپمپ دنده ای 

ها مشغول به فعالیت در زمینه تولید هیدرولیک 1991است که از سال  VICKERSپمپ دنده ای ویکرز ساخت برند معروف 

به انرژی مکانیکی و هیدرولیکی است،  که وظیفه آن تبدیل انرژی الکتریکی Eatonبه شرکت  1991است. شرکت ویکرز از سال 

در ساخت قطعاتی همچون سیلندرها، این شرکت  پیوسته است و جزو نام آشناهای بازار تولید قطعات مخصوصا پمپ دنده ها است.

ت این پمپ های پیستونی، لوله ها، قطعات صنعت هوافضا، صنعت دریایی و ... فعالیت دارد که می توانید با خیال راحت از محصوال

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا  VICKERSاگر به دنبال تهیه و خرید پمپ دنده ای  شرکت اقدام به خرید کنید.

 اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.

 

 

 

 چیست؟ VICKERSویژگی های پمپ دنده ای 

به این صورت است که با جابجایی چرخ دنده ها، سیال جابجا می شود. این پمپ ها توانایی  پمپ دنده ای نحوه عملکرد

مکش باالیی برای آن ها تعریف می  جابجایی سیال ها با سیالیت مختلف از کم تا زیاد را دارند. به همین دلیل است که خاصیت

دارای دو نوع خارجی و داخلی هستند که پمپ دنده های ویکرز عمدتا از نوع پمپ های خارجی هستند. نیز شود. پمپ دنده ها 

ویژگی های اصلی  این پمپ دنده ها به وسیله چرخیدن یک چرخ دنده کار می کند و دیگر چرخ دنده را نیز به حرکت در می آورد.

 ین نوع از پمپ دنده ها در پایین به آن ها اشاره می شود.ا

  عمر طوالنی قطعات و پمپ 

  دارای سرو صدای کم و مناسب برای فضاهای صنعتی 

  بسیار مناسب برای ماشین آالت کشاورزی و صنعتی 

 قیمت مقرون به صرفه 



برای مثال در صنایعی مانند ساخت و ساز،  در وسایل و دستگاه های مختلفی کاربرد دارند. پمپ هیدرولیک صنعتینوع این 

 کشاورزی، باالبردن وسایل و مواد، جنگل داری، خاک برداری، معدن و ... از این نوع پمپ ها می توان استفاده کرد. 

 

 چقدر است؟  VICKERSقیمت پمپ دنده ای 

کاربرد و ویژگی هایی که  این با توجه بهنابرداخلی و خارجی می باشند. ب دو نوع پمپ های دنده ای دارایهمانطور که گفته شد، 

دارد، قیمت آن نیز متفاوت است. قیمت پمپ ویکرز با توجه به ویژگی هایی که دارد بسیار مقرون به صرفه است و شما با یک بار 

برای آن که  د.خرید پمپ دنده ای ویکرز می توانید تا سال ها از آن در صنعت و یا کاربردی که مد نظرتان است؛ استفاده کنی

 در تماس باشید. فروشگاه هیدرولیک چاکوآشنا شوید، با پشتیبانی  VICKERSبتوانید با آخرین لیست قیمت پمپ دنده ای 

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت است؟  VICKERSخرید پمپ دنده ای 

و برای اطالع از قیمت ها و داشتن هرگونه  با توجه به مدل های مختلفی که وجود دارد، قیمت های پمپ دنده ای نیز متفاوت است

بتوانند بر اساس نیاز شما، مناسب ترین  شرکت چاکوتا کارشناسان  راهنمایی و مشاوره می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید

 محصول را در اختیارتان قرار دهند.


