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 موالتور پنوماتیک آکو

 یکی از مهم ترین و پراستفاده ترین تجهیزاتی که در صنایع سنگینی همچون ماشین آالت و... مورد استفاده قرار می گیرد، آکوموالتور 

است. این محصول در انواع متفاوت و مختلفی در بازار تولید می شود که هرکدام از انواع آن دارای مزیت های قابل توجه ای در صنایع  

های مختلف  یکی از نمونه های پرمصرف آن، آکوموالتور پنوماتیک است که نقش بسیار مهمی از آن در تولید دستگاه  مختلف هستند.

توجه چشم می خورد. به کمک این محصول به سادگی می توان انرژی حاصل از گازهای فشرده را تا حدقابل  و علم مکاتروتیک به  

ای کنترل نمود! اگر به دنبال کسب اطالعات بیشتری در خصوص آکوموالتور پنوماتیک، انواع آن، نحوه خرید و قیمت گذاری بر روی 

 ندهید. این محصول هستید این بخش را به هیچ عنوان از دست 

 

 آکوموالتور پنوماتیک چیست؟ 

این محصول در واقع به فناوری هوای فشرده گفته می شود اما در حالت کلی ممکن است آن را به عنوان نوعی سیستم کنترل خودکار 

ستفاده از  تنها و تنها برای سیستم های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند و ا  آکوموالتورانواع بشناسند. توجه کنید که  نیز  

این سیستم در واقع به کمک هوای فشرده    آن ها در سایر سیستم ها می تواند باعث کاهش میزان عملکرد و طول عمر دستگاه شود.

می تواند تمامی کار های دستگاه را به درستی و با سرعت بسیار باالیی انجام دهد. شیوه کار این دستگاه به این صورت است که در  

وارد مدار می کند تا با استفاده از این فرایند، انرژی الزم برای انجام فعالیت ها در مدار به  ر پنوماتیک هوا را جذب و  ابتدا آکوموالتو

البته الزم به ذکر است که این سیستم ها در صنعت استفاده های زیادی دارند، از جمله صنایعی که از آکوموالتور   خوبی انجام شود.

 می توان به دریل های دندان پزشکی و همچنین برخی از ساز های موسیقی اشاره نمود.  پنوماتیک استفاده می کند

 

 یک سیستم آکوموالتور پنوماتیک از چه اجزایی تهیه شده است؟

سیستم های مختلف، برای آن که بتوانند کارکرد منحصر به فردی را داشته باشند نیاز به تجهیزات خاصی دارند. در سیستم های  

ر پنوماتیک نیز اجزای مختلفی به کار رفته است که از مهم ترین آن ها می توان به کمپرسور و سیلندر هوا اشاره نمود. از  آکوموالتو

دیگر تجهیزات مهم این سیستم می توان به شیرها ، اتصاالت ، لوله ها و شلنگ ها ، بخش خالء ، تهیه و آماده سازی هوا و کاهنده  

 صدا اشاره نمود.  

 

 موالتور پنوماتیک چقدر است؟قیمت آکو

در حال حاضر کشور های مختلفی در جهت تهیه و ساخت آکوموالتور پنوماتیک فعالیت می کنند که هرکدام از آن ها با استفاده از  

فناوری های به خصوص و تجهیزاتی که در دسترس دارند، محصولی مناسب و ایده آل را وارد بازار می کنند. در این بخشی که در 

همچنین اگر سوالی در خصوص این محصول    ن قرار دارید شما می توانید به سادگی با قیمت انواع آکوموالتور پنوماتیک اشنا شوید. آ

، اطالعات  مهندسی بازرگانی چاکوآکوموالتور پنوماتیک دارید می توانید با برقراری ارتباط با پشتیبانی    و روش های تهیه و خرید 

این محصوالت به دست آورید. نکته ای که در مبحث فروش آکوموالتور پنوماتیک وجود دارد، تنوع بسیار باالی  مناسبی از قیمت انواع  

این محصوالت است که کمی گستره خرید را می تواند سخت سازد. با این حال با استفاده از مشاوران خوب و کاربلد مجموعه چاکو  

 صورت رایگان به اتمام برسانید. می توانید این فرایند را به سادگی و آن هم به 


