
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VICKERS کیآکوموالتور پنومات
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 VICKERS کیآکوموالتور پنومات

شود، در    ی مختلف استفاده م  ی در دستگاه ها  یانتقال انرژ  یکه برا  یالیصورت است که از س  نیبه ا  کیآکوموالتور پنومات  ستمیس

م  زین  یانرژ  رهیذخ ا  ی استفاده  از  استفاده  دل  الیس  نیشود.  پذ  لی به  راحت  یباال  یریتراکم  به  که  است  س  یآن    یها  ستمیدر 

از مخازن    VICKERS  کیو آکوموالتور پنومات   ی کیپنومات  یها  ستمیکه در س  یی از علت ها  یکی .ستقابل استفاده ا  یکیاتپنوم

استفاده م  یفشار هوا انرژ  نیشود، هم  ی فشرده    پنوماتیک  آکوموالتورخرید  قصد تهیه و  اگر شما   است.  الیس  قیاز طر  یانتقال 

VICKERS  گی ها و همچنین ، ویژاطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایا  باشید تا  را دارید در این بخش با ما همراه

 قیمت آن به دست آورید. 

 

 آشنایی با برند ویکرز 

برندها  یکی  کرزیو  شرکت دن  یاز  در  پا   استیمعروف  همشه  تول  ی ثابت  یکه  و  رقابت  ها  د یدر  پمپ  حرکت،  کنترل    یقطعات 

...    یی افض  ، ییایو محصوالت در  لندرها یس  ،یستونیپ  اداردو  از سال    ن ی.   فه یشده است که وظ  Eatonاز برند    یبخش  1999برند 

  کرز،یشرکت و  یدیمحصوالت تول  نیب  در  است.    داری پا  یها  یبه انرژ  ی کیو مکان  ی کیدرولیه  ،یکیالکتر  ی ها  یانرژ  ل یآن، تبد  یاصل

 مختلف داشته است.   یها یانرژ لیبدعت و تدر صن یادیز ری است که تاث یاز محصوالت یکی VICKERS کیموالتور پنوماتآکو

 

 VICKERS کیآکوموالتور پنومات ستمیدهنده س  لیتشک  ی اجزا

   رهایش •

رو  یبرا بر  کنترل  س  انیجر  یداشتن  در  پنومات  ستمیهوا  ش  ، یکیآکوموالتور  مختلف  انواع  کدام    ی م  استفاده  رهایاز  هر  که  شود 

 دارد. ستمیمخصوص به خود را در س گاه یجا

 لندرها یس •

  لیتبد  یجنبش  یبه انرژ  یانرژ  ن یا  لندرها،یکند. در ادامه با استفاده از س  یکار م   ،یبه انرژ  لیپتانس  یروین  لیاز تبد  ستمیس  نیا

اشود.    یم از    ستمیس  نیدر  پ   کیمعموال  کمک  با  گاز  م  ستونیجهت  حرکت  پا  یها  در  و  ا  انی کند  کمک  باعث    جادیبه  خالء 

 گردد.    یخود م هیبه محل اول ستونیبازگشت پ 

 



 

  اتصاالت •

برا  ستمیس  ی تمام از طر  یقسمت ها  دی با  ستمیس  جادیا  یها تحت فشار هستند و  به    یلوله ها  قیمختلف  متصل   گریکد یاتصال 

 و فلز هستند.  مریود، عمدتا از جنس پلر ی بکار م یکیآکوموالتور پنومات ستمیکه در س یشوند. اتصاالت 

 

 خالء   جادی ا  ی ها  بخش •

د خال باید تمام هوای ورودی از مخزن ها خارج شود. برای این کار بهترین روش استفاده از تولید کننده های خالء یا پمپ  برای ایجا

 های خالء است.  

 

 کردن صدا   کم •

ا خواهد  گاز می  که  از  هنگامی  این صدا  کاهش  و  کردن  برای حل  که  ایجاد می شود  زیادی  بسیار  خارج شود صدای  ز سیستم 

 استفاده می کنند. کاهنده صدا 

 

 چقدر است؟  VICKERS  ک یآکوموالتور پنومات  متیق

پنومات  ستمیس برند    کیآکوموالتور  اVICKERS  (VICKERS pneumatic accumulator  )در  طراح  نیبه  شده    ینوع 

تمام دستگاه    یثابت برا  یمتیتوان ق  ینم  لیدل  نیبه هم   آن قرار دهد.منحصر به فرد در    ییها  یژگیو  یهر کاربرد  یکه برا   است

بنابرا  یها گرفت.  نظر  مد  بررس  نیآن  به  اقدام  آن،  مدل  و  کاربرد  به  توجه  با  است  خر  متیق  یبهتر  پنومات  دیو   ک یآکوموالتور 

VICKERS تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا بتوانید مناسب ترین  ق شماره برای این منظور حتما از طری.  دیکن

 ایده آل خریداری کنید.ی حصول را با قیمتم


