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 rexroth کیآکوموالتور پنومات

 آورند.  یبه شمار م  زیکنترل خودکار ن  ستمیس   کیموارد آن را    یفشرده شده است که در بعض  ینوع هوا   کی  کیپنومات  آکوموالتور

که هستند  موجود  بازار  در  ای  متنوع  های  برند  در  محصوالت  پنومات  این   rexroth  (Rexroth pneumatic  کیآکوموالتور 

accumulator  )برند     های آن است.  نیاز معروف تر  یکیrexroth  برند مانسمان    بیاز ترکrexroth    وAG  به   2001سال    در

به   ک یدور، آکوموالتور پنومات یگذشته ها  در  کنترل است. ندیدر ساخت قطعات مختلف مربوط به فرآ شرویشرکت پ  ن یا. دوجود آم

اگر شما  را از چله خود رها سازد.  ریت  کی  ایکند    جادیشعله را ا  کینست  وات  یهوا م  نیها بود که ا  هیحبس شده در ر  یهوا  یمعن

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص   rexroth پنوماتیک آکوموالتوردنبال تهیه و خرید  نیز به

   این محصول به دست آورید.

 

 چیست؟    rexroth  کی تور پنوماتآکوموال  یکاربردها

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

انرژ انجام دهد.  جادیا  یشود  را  کار  ازبا    این محصول  شده  به فرد   ی ها  یژگیو  برخورداری  پرکاربردتر  یمنحصر    نیکه دارد جزو 

 نید با مهم ترین کاربرد های این محصول آشنا شوید: می توا در ادامهاست.  حوزه صنعتی صوالتمح

 

   االتیس  عیتوز •

استفاده    ی روغن  ی ها  تم یمختلف مانند س  یها  ستمیدر س  عیما  یمقدار کم  عیتوز  یراب   rexroth  کیور پنوماتآکوموالت

 ی به صورت مساورا در دستگاه  آن    میتقس  دارد  یو سع  می کند  کنترل  ستمیصورت که روغن را در س  نیبه اد.  شو  یم

 انجام دهد. 

 

 

 



  ی انرژ  رهیذخ •

طور مثال   به است.    ین در مواقع ضرورآ  یو آزادساز  یانرژ  رهیکه آکوموالتورها دارند، ذخ  ییکاربردها   نیاز مهم تر  یکی

پ انواع آکوموالتوراز    یکی ا  یستونی، آکوموالتور  انرژ   ن یاست. در  آکوموالتور  باعث    یگاز  ینوع  که متراکم شده است، 

ا شود.    یم  ستونیفشار بر پ   جادیا باعث انجام کار    الیس   ،یکیدرولیه  لهیبه وس  ستونیبا انتقال قدرت از پ   بیترت  نیبه 

 شود.  یباعث بهبود کارها م آکوموالتور  یصورت انرژ نیخواهد شد و به ا

 

 موجود در پمپ یها  انیجر  بهبود •

دارد، مجددا    ازیکه پمپ ن  یکند و هنگام   ی م   رهیرا در آکوموالتور ذخ  یشود، انرژ  ی به آن وارد نم  ییرویکه ن  ی زمان   پمپ

 شود.  ی پمپ کامل م انیورت، چرخه جرص نی. به اگرددیم  به مدار باز یانرژ نیا

 

 چقدر است؟    rexroth  ک یآکوموالتور پنومات  متیق

  کیکه آکوموالتور پنومات  ی و امکانات   ی ژگ یبسته به و  ی عنیدارد.    زین  ی متنوع   یها  متیمتنوع، ق  یمحصول با دارابودن کاربردها   نیا

rexroth   م م  یبه شما  ق  ی دهد،  باشد.  نیز  آن    متیتواند  دنبال  متفاوت  به  و  دارید  را  این محصول  و خرید  تهیه  اگر شما قصد 

 ق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید. از طری هستید حتما ک یآکوموالتور پنومات  قیمتلیست دریافت 

 

 اکو از گروه بازرگانی چ   rexroth  ک یآکوموالتور پنومات  دیخر

 نان یاست که به شما اطم  یمعتبر  یاز فروشگاه ها  دی، خرrexroth  برند   کیآکوموالتور پنومات  دیخر  یقسمت ها  نیاز مهم تر  یکی

که محصولی مناسب،  یم  ضمانت را به شما می دهما در چاکو این   برخوردار است.    ییباال  تیفیشده از ک  یداریبدهند، محصول خر

چنانچه سواالتی در خصوص   بدون کوچکترین مشکلی از آن استفاده کنید. اختیارتان قرار دهیم تا بتوانید  یفیت را در  اصیل و باک

در    شرکت چاکو ماره تلفن های موجود در سایت با  ز طریق شیا نیاز به پشتیبانی قبل از خرید دارید حتما او  خرید این محصول  

 تماس باشید. 


