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 rexroth یپمپ دنده ا 

شده است. پمپ    سیدر آلمان تاس  2001در سال    رکسروتدو شرکت روبرت بوش و مانسمان    بیاز ترک  rexroth  یدنده ا  پمپ

از  لیشرکت به دل  نیا  یها ار  و استقبال بسی  مختلف در کشور قرار گرفته است  عیباال، مورد توجه صنا  اریبس  تی فیک  برخورداری 

این مز از  به دنبال تهیه و خرید  شده احصول  یادی  نیز  اگر شما  با ما همراه    rexroth  ای  دنده  پمپست.  این بخش  هستید در 

 ن به دست آورید.تا اطالعات کامل تری در خصوص آ باشید

 

 

 

 بدانید.   rexroth  ای  دنده  پمپهر آن چه که باید در خصوص  

در   ادیتجربه ز  برخورداری ازشرکت با    نیرکسروت است. ا  یا  دهپمپ دن  دیخر  ،یدنده اپمپ    دیخر  یبرا  ها  نهیگز  نیاز بهتر  یکی 

برا مختلف  قطعات  ه  یها  ستم یس  ،یصنعت  کیدرولیهپمپ    یساخت  و  م  نیماش  کیدرولیکنترل   ... و  متحرک  تواند    یآالت 

عملکرد آن    و  متحرک است  یا پمپ ثابت و چرخ دنده ه  دارای  ی دنده ا  پمپ  باشد.   یپمپ دنده ا  دیخر  یانتخاب شما برا  نیبهتر

نوع پمپ ها در دو نوع    نیتواند جابجا شود. ا  یم  الیاز س  یچرخ دنده ها، مقدار مشخص  دنیصورت است که با هر بار چرخ  نیبه ا

م مختلف   که  دارد  داخل  یقرار  دنده  پمپ  به  خارج  ی توان  کرد.    یو  از    و  دارد  ی ادیز  ی کاربردها  رکسروت  ای  دنده   پمپاشاره 

توان با استفاده از پمپ    یاما م   مربع اشاره کرد   نچیپوند بر ا  1000کمتر از    یدر فشارها  یتوان به روغن کار  ی آن م  ی کاربردها

دارای ویژگی هایی هستند  دنده ای  های  این نوع پمپ  تحمل کرد.    زیمربع را ن  نچیا  رپوند ب  4000  یتا فشارها  یمرحله ا  چند  یها

 توان به آن ها اشاره کرد.   یم ریرا در ز پمپ دنده اینوع   نیا یکل  یایامزکه در صنعت کاربردهای زیادی دارد. 

 

 چیست؟  rexroth  ی پمپ دنده ا  ی ای مزا

مثبت   به جایی  پمپ های جا  از جمله  ای  پمپ دنده  نوع  آید.این  ادنهیدرولیک  پمپ    به شمار می  از جمله   ایتالیایی   ی ده 

میهاپمپ  درویه صنعتی  اشدبا  ی  انواع  پمپ  نوع  نی.  ترین  کاربردی  از  استپمپ    درویه  یکی  کارخانه  که  ها  صنادر  و    عیها 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:  Rexrothده است. از جمله مزایای مهم و کاربردی پمپ دنده ای قابل استفا گوناگون



  نییمناسب و پا  اریدستگاه بس یصدا •

 آن  متیباال نسبت به ق یکار عمر •

 و فشار متوسط   یفشار قو یکار یها ستمیانوع س یبرا مناسب •

   یمختلف صنعت یباالبر و ابزارها  یها نیاستفاده در ماش تیقابل •

 فوق العاده   مکش •

 مختلف سیالیت قابلیت با  مختلف های  سیال برای مناسب •

 

 قدر است؟چ rexroth  ی پمپ دنده ا  متیق

خواهند داشت. عوامل   زین  یمتنوع  یها  متیکه دارند، ق  یدارند و با توجه به کاربرد  یانواع مختلف  rexroth  یدنده ا  یها  پمپ

  یعوامل  فشار مکش و ...  ، یمقدار بار ورود  ،ینوع بار ورودمثال    یشود. برا  یمدر این محصول    متیباعث تفاوت ق  یمختلف

  ی دنده ا  ی شود که هر کدام از پمپ ها  ی ها باعث م  یژگیو  اوتشند. تفگذار با  ریتاث  نهایی آن  متیق  یتوانند رو  یهستند که م 

rexroth دارد.  زیمخصوص به خود را ن یمتفاوت باشد که کاربرد یها ی ژگیو یدارا 

 

 

 

 بازرگانی چاکو   از rexroth  ی پمپ دنده ا  دیخر

که مد نظرتون است،  هایی    یژگ یبا توجه به و   د یتوان  ی دارد که شما م  یهمانطور که گفته شد انواع مختلف  rexroth  یپمپ دنده ا 

هستید می توانید از طریق    Rexroth  ای  دنده   پمپخرید  به دنبال تهیه و  اگر شما  .  دیکن  rexroth  یپمپ دنده ا  دیاقدام به خر

 در تماس باشید.   چاکو  شرکتد پشتیبانی شماره تلفن های موجود در سایت با واح


