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 Rexrothپمپ پره ای 

در دسته بندی های متنوع ای در بازار به فروش می رسد و به دلیل برخورداری از ویژگی ها و    ای یا همان پمپ کارتریجیپمپ پره

یکی از معتبر ترین برند    Rexrothبرند    مزایای خاصی که در این پمپ ها وجود دارد، از آن ها در صنایع مختلف استفاده می شود.

زات ممکن، توانسته است پمپ پره ای مناسب و ایده آلی را با قیمت  های حال حاضر در جهان است که با استفاده از بروزترین تجهی

را دارید با تیم مهندسی بازرگانی چاکو در این بخش   Rexrothخرید پمپ پره ای مناسب عرضه کند. از این رو اگر قصد تهیه و 

 همراه باشید. 

 

 

 

 Rexrothمشخصات پمپ پره ای 

( یکی از محبوب ترین و پرکاربرد  vane pumpsمتفاوت و مختلفی دارند که پمپ پره ای )جایی مثبت انواع  پمپ های دورانی با جابه

اما    ، پمپ کارتریجی هیدرولیک و پمپ تیغه ای شناخته می شود. پمپ کارتریجی ترین آن ها است که با نام های مختلفی همچون  

ی در حال دوران این محصول پره هایی قرار دارد که  چرا به آن ها پمپ های پره ای گفته می شود؟ به دلیل آن که بر روی روتور

پوسته پمپ،  بخش اصلی به نام های    4اگر نگاهی به این محصول بیاندازید متوجه خواهید شد که از  درون استاتور نصب شده است.

مهم ترین ویژگی   تشکیل شده است که هرکدام وظیفه معینی را در دستگاه انجام می دهند. یشفت و قطعات جانب غه،یت ا ی جیکارتر

 :عبارت است از  نوع پمپ پره ایهای این 

 قیمت مناسب .1

 اشغال حداقل فضای ممکن  .2

 بازدهی بال  .3

 قابلیت تعویض کارتریج در زمان نیاز تعویض آن .4



 طول عمر بال  .5

 سایر پمپ ها صدای تولیدی کمتر نسبت به  .6

 

 چقدر است؟ Rexrothقیمت پمپ پره ای 

پمپ های پره ای به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص همچون نوع، اندازه، مدل، شرکت سازنده، تغییر نوسان بازار ارز و... دارای 

. با این حال توصیه می کنیم برای  برای این کالها وجود نداردقیمت ثابت و مشخصی به همین خاطر  قیمت های متنوع ای هستند.

 از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید.  Rexroth برند   پره ای هیدرولیک  قیمت پمپ  دریافت لیست 

 

 از تیم مهندسی چاکو به چه صورت است؟ Rexrothخرید پمپ پره ای 

را دارید می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی    Rexrothخرید پمپ پره ای  اگر قصد تهیه و  

 در تماس باشید تا همکاران ما به صورت کامل شما عزیزان را در امر خرید این محصول راهنمایی کنند.  شرکت چاکو


