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 VICKERSپمپ پرس 

امروزه از پمپ های پرس در   .برندهای مختلفی از پمپ های پرس در بازار ایران وجود دارد که برند ویکرز یکی از آنها می باشد

ای که این محصول دارد، از آن می توان به عنوان یکی از پرفروش  صنایع مختلفی استفاده می کنند و به دلیل مزیت های مصرفی

هستید در ادامه با  VICKERS  پرس  پمپترین محصوالت موجود در صنعت نام برد. از این رو اگر شما به دنبال تهیه و خرید  

 باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید. ما همراه

 

 ساخت کدام کشور است؟  VICKERSپمپ پرس 

ترین کمپانی  ، این کمپانی از قدیمیمیالدی توسط ادوارد ویکرز تاسیس شد  1828( در سال  VICKERSکمپانی معروف ویکرز)  

با تولید محصوالت بسیار باکیفیت و مدرن، در جهان و   این کمپانی  های آمریکایی است که تجهیزات هیدرولیکی تولید می کند. 

  هستند از جمله محصوالت باکیفیت این برند معتبر آمریکایی   VICKERSپمپ های پرس    ایران به خوبی شناخته شده است. 

 که استفاده از آنها در بازار ایران مورد استقبال قرار گرفته است. 

 

 چیست؟   VICKERSمشخصات پمپ پرس 

پمپ هیدرولیک   .تاسشامل؛ پمپ چرخ دنده ای، پمپ هیدرولیک پره ای، پمپ هیدرولیک پیستونی    هیدرولیکپمپ انواع 

به کمک فشار تحت  و    ستفاده قرار می گیردا، پمپی است که در دستگاه های پرس در ابعاد مختلف مورد  VICKERSپرس  

شکل دهی و نگه داری نمونه برای ایجاد تغییر حالت از دیگر    می توان مواد مختلف را متراکم  کرد.  این محصولکنترل حاصل از  

، نیروی فشار پرس از فشار هیدرولیک تامین  پمپ پرس هیدرولیکدر    می باشد.   VICKERSرس   کاربردهای پمپ هیدرولیک پ 

  مدل های مختلف هر یک از    می شود که فشار سیال هیدرولیکی به کمک پمپ و شیرآالت مختلف افزایش یا کاهش می یابد. 

  و...  شیرهای کنترلنوع  دبی ،  نوع  توان،    فشار،  حداکثر  میزان  ؛شاملویژه ای  پمپ های پرس برند ویکرز دارای مشخصات فنی  

 پمپ های هیدرولیکی به دو دسته تقسیم می شوند؛  .هستند

پمپ های هیدرولیکی جابجایی غیر مثبت: این نوع پمپ ها به دلیل فشار کم سیال و جریان خروجی باال بیشتر مصرف خانگی  ●

 ر صنعت کارایی ندارند. دارند و د

پمپ های هیدرولیکی جابجایی مثبت: این نوع پمپ ها به ازای هر دور چرخش، مقدار مشخصی از سیال توسط محور پمپ   ●

 به سیستم هیدرولیک ارسال می گردد.

 

   را خریداری کرد؟  VICKERSچگونه می توان پمپ پرس 

این کاالی صنعتی را از بازرگانی چاکو خریداری اصل آمریکا هستید، می توانید به راحتی   VICKERSاگر به دنبال پمپ پرس 

برای کلیه خریداران   چاکوشرکت  از طریق وب سایت تخصصی گروه   VICKERSثبت سفارش خرید پمپ پرس امکان  نمائید. 

خرید   به تعداد باال نیز  محصوالت اورجینال، می توانچاکو، ضمن دریافت    بازرگانیاز    خریدبا    محترم از سراسر کشور وجود دارد.

   ویکرز را انجام داد.برند   پرس  هیدرولیک  پمپ

 



 چقدر است؟  VICKERSقیمت پمپ پرس 

باید مدل مناسب آن را   و مدل های مختلفی هستند که با توجه به دستگاه پرس  دارای ابعاد   VICKERSپمپ های پرس  

 بازرگانی چاکومهندسی  با واحد فروش گروه    VICKERS جهت اطالع از قیمت مدل های مختلف پمپ پرس انتخاب نمود.

از محصوالت عرضه شده خریداران محترم رضایت بازرگانی چاکو  .فرماییداز طریق شماره درج شده در وب سایت تماس حاصل 

می توانید آسوده  کاالهای عرضه شده توسط بازرگانی چاکو    اصالتتداوم دهنده فعالیت های خود می داند، لذا از کیفیت و    را

 را ثبت نماید.  دمی توانید سفارشات خو اطمینان کامل باشید و با  خاطر

 


