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 Rexrothپمپ پرس 

یکی   Rexrothپمپ های هیدرولیکی انواع مختلفی دارند که در سیستم هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند، پمپ پرس   

پمپ پرس  . اگر شما به دنبال تهیه و خرید  سروت به بازار عرضه می شودکراز انواع این پمپ ها می باشد که توسط کمپانی  

Rexroth  .هستید د ر این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید 

 

 ساخت کدام کشور است؟  Rexrothپمپ پرس 

کمپانی معروف و بسیار معتبر رکسروت آلمان یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ بوش می باشد که در شهر لور آلمان 

تولیدات صنعتی کمپانی   ت تاسیس شد.رومیالدی از ادغام دو بخش اتوماسیون گروه روبرت بوش و مانسمان رکس  2001در سال  

زمین در  آلمان  و  رکسروت  راهسازی  هیدرولیک  هیدرولیکی،  برقی  شیر  انواع  صنعتی،  هیدرولیک  پمپ  ه   هیدرولیکانواع 

همواره کیفیت باالی محصوالت هیدرولیکی گروه رکسروت آلمان مورد توجه مصرف کنندگان در سراسر جهان، از  باشد.  می

آلمان است که در بازار  Rexrothکی از تولیدات برند پمپ هیدرولیکی دستگاه پرس ی جمله مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد.

 داخلی به خریداران عرضه می شود.

 

 چیست؟   Rexrothمشخصات پمپ پرس 

و همچنین   بهره می گیرند  پرس پمپ هیدرولیکیاز  س مورد نیاز خود  دستگاه های پرس هیدرولیکی جهت تامین نیروی پر

از سیال    Rexrothانتقال نیرو در پمپ پرس   یک جایگزین    Rexrothپمپ پرس   صورت می پذیرد.  هیدرولیکبا استفاده 

به دلیل   این محصول  مناسب برای پاوریونیت های هیدرولیک برقی) در مواردی که فشار هیدرولیک زیاد نیاز است(، خواهند بود.

پمپ پرس هیدرولیکی   ار مناسب هستند.حجم کوچک، سبکی وزن و جابجایی راحت، برای کارگاه ها و تاسیسات ساختمانی بسی

که سرعت عمل باالیی دارد، از آن جهت نگه داری، فشرده سازی، خم کردن، صاف کردن و شکل دادن به قطعات استفاده می  

از پمپ پرس هیدرولیک می توان برای مواردی نظیر؛ جا انداختن، بیرون آوردن بلبرینگ فرمان، محور ماشین،  همچنین   شود.

 شکل و..  استفاده کرد.   Uپکینگ ها، اتصاالت    گیربکس،

 

 چگونه انجام می شود؟  Rexrothخرید پمپ پرس 

را به خریداران این نوع    Rexrothبسیاری از تولیدات کمپانی  ،  معتبر و با سابقه  تیم بازرگانی چاکو به عنوان یک عرضه کننده  

از طریق وب سایت بازرگانی چاکو امکان پذیر    Rexrothپمپ پرس  و خرید    ثبت سفارش  ارائه می دهد. محصوالت در ایران  

به صورت کامل تضمین شده است لذا خریداران   بازرگانی چاکوی  مهندستوسط  یفیت و اصالت کاالهای ارائه شده  ک . می باشد

 اقدام کنند.  و یا خرید تعداد باال() به صورت خرید تکی  با اطمینان کامل به ثبت سفارشات خود  محترم می توانند

  

 

 

 



 چقدر است؟ Rexrothقیمت پمپ پرس 

جهت    تاثیرگذار می باشد. ابعاد پمپ پرس، مدل پمپ پرس، برند پمپ پرس و ... در تعیین قیمت نهایی پمپ پرس  به طور کلی  

های درج شده در سایت با واحد فروش تیم  تلفن  از طریق شماره    Rexroth   ساطالع از قیمت هر یک از مدل های پمپ پر

در واحد فروش چاکو به صورت کامل شما را در خصوص اطالعات  مشاوران و کارشناسان ما   .فرماییدمهندسی چاکو تماس حاصل  

 اهنمایی خواهند کرد. ر  Rexrothمربوط به مشخصات و چگونگی ثبت سفارش پمپ های پرس 


