
 

 

 

 

 

 

 

 روغن توربین بهران 

www.chaco.company 

 

 

 

 

 



 روغن توربین بهران 

است و در مصارف صنعتی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این    بسیاریدارای ویژگی ها و جذابیت های  بهران    توربینروغن  

محصول به شدت کارآمد و مورد نیاز بوده است و لذا شرکت بازرگانی چاکو اقدام به توزیع محصوالت این برند کرده تا همگان بتوانند  

استفاده کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به  از محصوالت مذکور    و خدمات باکیفیت،  پشتیبانی فوق العادهاز وجود  با خیال راحت  

ساخت این روغن صنعتی به دو دسته اصلی    بپردازیم.و همچنین ذکر قیمت روغن صنعتی بهران  بهران   انواع روغن صنعتیمعرفی 

صنعتی مصنوعی می باشند که با  تقسیم می شود. دسته اول روغن های صنعتی با پایه های نفتی هستند و دسته دومی روغن های  

و همچنین روغن سنتیک را غیر نفتی   ندشناخته می شو  روغن های صنعتی با نام پایه نفتی  یر صنعتی نیز شناخته می شوند.غ نام  

 می دانند. 

 

 

 بهران توربین   روغنانواع  

شرایط و کاربرد مختلفی که دارند تحت   در انواع مختلف تولید شده اند، روغن هایی که هر کدام با توجه بهبهران  توربین روغن های

استاندارد ها و روند های ساخت متفاوتی قرار گرفته اند. تیم چاکو با داشتن چندین سال سابقه در این حوزه توانسته است با ایجاد  

شود. در این بخش  شرایطی مناسب، به نظارت بر روی این عملیات بپردازد تا بیشترین کیفیت ممکن از روغن های این برند استخراج  

 بپردازیم:بهران  توربین   انواع روغنبا ما همراه باشید تا به معرفی  

 روغن های فرایندی شامل  •

 روغن های فرایند الستیک •

 Turbine Oil روغن های توربین  •

 Gear Oil روغن های چرخ دنده  •

 Industrial Oil روغن های صنعتی  •

 Heat Transfer Oil روغن های انتقال حرارت  •

 Hydraulic Oil روغن های انتقال قدرت  •

 روغن های فرایند تولید چرم  •

 Coolant Oil روغن های خنک کننده تراشکاری  •

 Motor Oil  روغن های موتور •

 Protecting Oil  روغن های محافظ  •

 روغن های عملیات نورد وشکل دهی فلزات •

 Gearbox Oil روغن گیربکس یا روغن جعبه دنده  •

 Quenching Oil  روغن های عملیات حرارتی و آبکاری •



 Insulation Oil روغن های عایق کننده  •

 

 بهران   توربین قیمت روغن  

تماس برقرار   چاکو شرکت  و همچنین دریافت مشاوره خرید می توانید با پشتیبانی وبسایت  بهران    بینتورقیمت روغن  برای اطالع از  

کنید. یکی دیگر از راه حل ها برای دریافت اطالعاتی کامل تر و همچنین عمیق تر مراجعه حضوری به دفتر ها و شعب خدمات چاکو  

 ، از نزدیک با خدمات ما آشنا شوید. ، شما با اینکار می توانید عالوه بر دریافت اطالعات مورد نیاز خوداست

 


