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 VOITH کیآکوموالتور پنومات

  یابزارآالت و محصوالت برا  دیآن تول  یاصل  فهیاست که وظ  قطعات صنعتیساخت    یشرکت ها  نیاز بزرگتر  ی کی  VOITHبرند  

قطعات   دیاقدام به تول  ری اخ  یشرکت در سال ها  نیا  . است.  آهن و ..  راه  یواگن ها  لرها،یها و تر  ونیکام  ،یمتالورژ  یکارخانه ها

  ، یساز  ی کشت  عیمانند هوافضا، صنا   ی مصارف مختلف  یبرا  VOITH  کیآکوموالتور کرده است. آکوموالتور پنومات  به نام   یدتریجد

تا  اه باشید  بخش با ما همرهستید در این  VOITH  پنوماتیک  آکوموالتورچنانچه به دنبال تهیه و خرید    خودرو و ... کاربرد دارد. 

   زایا و ویژگی های این محصول به دست آورید.خصوص قیمت، نحوه خرید، مکاملی در  اطالعات

 

 VOITH ک یآکوموالتور پنومات  اتیجزئ

  ی م  ژیانر  جاد ید و باعث اکن  ی م  قیتزر  یفشرده شده را به مدار انرژ  یصورت است که هوا  نیبه ا  کیآکوموالتور پنومات  ستمیس

  ی تو ح  ی مختلف زندگ  یدر قسمت هاVOITH  کیآکوموالتور پنومات  ت مشخصبه صور  شده کار را انجام دهد.  جادیا  یژانر  شود

دارد.  یزندگ کاربرد  م  یمثال  نیترساده    روزمره  در  یکه  زد،  برا  یدندانپزشک  یها  لیتوان  که  از   ییبازو  ییجابجا  یاست  آن  در 

را می توان VOITH  (VOITH  pneumatic accumulator  )  کیتور پنوماتموالآکو  شود.    ی استفاده م  کیآکوموالتور پنومات

در این شش ها می توان اشتعال ایجاد کرد یا یک سیستمی را به حرکت درآورد.    دمیدنتشبیه کرد. با    انسانش های  به سادگی شُ

به سایت ما    انواع آکوموالتورشنایی با  جهت آ.  استبه معنای دمیدن    دارد و   ریشه یونانی آکوموالتور  کلمه  جالب است بدانید که  

 مراجعه فرمایید. 

 

 

 ؟را انجام دهیم VOITH  ک یآکوموالتور پنومات  دیخربه چه صورت  

که هر کدام با توجه به کاربرد خاص خود   است  یانواع مختلف  ی، دارای دیگرها  کیآکوموالتور پنومات  ی مانند تمام  زیمحصول ن  نیا

برخوردار    یا  ژه یو  تاهمی  از  VOITH  برند   کیآکوموالتور پنومات  دیخر  نیبنابرا  . باشند  یتلفمخ  ی ها  متیق  یتوانند دارا  ی م

ارد! تنها  در پیش روی شما قرار ندبرای تهیه آن نیز فرایند سختی    را تهیه کرد.   محصولخود این    ازیا ناست که بتوان متناسب ب 

یبانی وبسایت چاکو تماس بگیرید تا همکاران ما در این امر شما  تلفن های موجود در سایت با واحد پشتاست از طریق شماره    کافی

  پنوماتیک   آکوموالتور  قیمتلیست آخرین  محصول و مدلی که انتخاب نموده اید،    مچنین می توانید متناسب با ه  . را راهنمایی کنند



VOITH  .یکپنومات  آکوموالتور  فروشما به شما این ضمانت را می دهیم که    را نیز دریافت کنید  VOITH    زیر را چاکو مزایای

 برای شما به همراه دارد: 

 خواهید نمود.  محصولی باکیفیت و مناسب را خرید .1

 را تجربه خواهید کرد.و پس از خرید قبل مشاوره های  .2

 ضمانت اصل بودن این محصول را مشخص نموده ایم.  .3

 تعیین کنیم. ن با توجه به اصالت کاال سعی نموده ایم قیمتی مناسب را برای مصرف کنندگا .4

 و....  .5

 


