
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VICKERZپمپ پیستونی 
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 VICKERSپمپ پیستونی 

بسیار سنگین باید از کیفیت بسیار باالیی در   نیروهای وارده تحمل مورد استفاده در صنایع مختلف به دلیلپیستونی پمپ های 

پمپ ها مشغول هستند برندهای مختلفی  از آنجا که کمپانی های بزرگ و معتبری در سراسر دنیا به تولید    .تولید برخوردار باشند

اگر   داده ایم.مورد بررسی قرار  را    VICKERSپمپ پیستونی    بخشاز این رو در این  .  پمپ ها یافت می شودنیز در بازار از  

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در   VICKERS  یستونیپ   پمپشما نیز به دنبال تهیه و خرید  

 خصوص این محصول، قیمت، مزیت های مصرف و نحوه ثبت سفارش آن به دست آورید. 

 

 

 

 ساخت کدام کمپانی است؟  VICKERSپمپ پیستونی 

مهندسی خود را    تولیدی و  است، فعالیت های   شده   ( که در انگلستان واقعVICKERSشرکت باسابقه و بسیار معتبر ویکرز)  

حرکت،   کنترل  قطعات  ساخت  نظیر؛  مختلفی  های  زمینه  کنترل پیستونیهیدرولیک  پمپ  قطعات  در  ها،  لوله   ،

کلیه تولیدات   الکتروهیدرولیک، سیلندرها و محصوالت تصفیه در صنعت، هوافضا، صنایع دریایی و تجهیزات دفاعی انجام می دهد.

در حال حاضر بازرگانی چاکو به عنوان یکی از   به بازارهای جهانی عرضه می شود.  VICKERSبرند    بسیار مرغوب و باکیفیت

تولیدات بسیار    VICKERSبازرگانی های معتبر کشور، پمپ پیستونی   از جمله  برند معروف هستند  بادوامرا که  با    این  را 

 به مصرف کنندگان عرضه می کند.   کیفیت بسیار مناسب

 

 VICKERS ی ستونیپ  پمپ تمشخصابررسی و 

دارای مدل های مختلفی می باشد که این نوع پمپ برای فشارهای متوسط و فشارهای باالی    VICKERSپمپ پیستونی  

با تنوع در طرح و نحوه نصب، گزینه های   VICKERSمدل های مختلف پمپ پیستونی  هیدرولیک طراحی و تولید می شود.

تنظیمات بخش های مختلف، دامنه عملکرد در خروجی سیال و ... انتخابی بسیار مناسب برای سیستم های هیدرولیک مدار باز  

هم استفاده  راندمان باال در فشارهای باال، صدای بسیار کم، طول عمر باال و قدرت زیاد پمپ از جمله مزایای م و بسته خواهند بود.

می توان کلیه مشخصات    VICKERSبا دانلود کاتالوگ مصور پمپ پیستونی   می باشد.  VICKERSاز پمپ های پیستونی  

هیدرولیک  پمپ فنی، جابجایی حجمی، راندمان، سایز، نوع، دبی مناسب، جداول، مدل ها و سایر اطالعات مربوط به این نوع  

 را دریافت کرد.   صنعتی

 



 قدر است؟ چ VICKERSقیمت پمپ پیستونی 

قیمتی بازار است، از این نوسانات    تحت تاثیر  انگلیس مانند سایر محصوالت وارداتی از نظر قیمت  VICKERSپمپ پیستونی  

خود، با واحد فروش    سفارشاتقبل از ثبت     VICKERSرو جهت استعالم قیمت دقیق هر یک از مدل های پمپ پیستونی  

  واحد فروش بازرگانی   .است  پشتیبانان ما بهترین روش ارتباط با    ما شماره های تماس درج شده در وب سایت   تماس بگیرد.

تا بتواند قبل و پس از خرید    همواره پاسخگوی شما خریداران محترم از سراسر کشور هستند  ساعته،  24به صورت    چاکو  شرکت

 این محصول اطالعات کاملی را به دست آورید. 

 

 چگونه  صورت می پذیرد؟  VICKERSی خرید پمپ پیستون

  کند. را مشخص می  Vickersبازرگانی چاکو پس از انتخاب و تعیین ساختار پمپ هیدرولیک توسط خریدار، کد پمپ پیستونی  

حتی در صورت عدم موجودی   این بازرگانی آمادگی تحویل فوری کلیه محصوالت به خریدار را با ضمانت اصل و اورجینال را دارد.

، امکان تامین و واردات پمپ به صورت خرید خارجی با زمان تحویل مشخص توسط بازرگانی چاکو  پیستونی مورد نظر شماپمپ  

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کلیه مدل های   به عنوان نمایندگی فروش محصوالت ویکرز در ایران وجود خواهد داشت.

با کارشناسان واحد    چاکو فروشگاه هیدرولیک  ماس درج شده در سایتبا شماره های ت  Vickersپمپ های  پیستونی برند  

 فروش در  تماس باشید. 


