
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VICKERSپمپ پره ای  
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 VICKERSپمپ پره ای 

انواع متفاوت و هستنداز پرکاربرد ترین و پرفروش ترین پمپ های هیدرولیکی موجود در بازار    ایپمپ های پره ای نمونه که در 

ها در زمینه تولید انواع محصوالت هیدرولیک  یکی از باسابقه ترین و محبوب ترین برند VICKERSد. برند نمختلفی تولید می شو

اگر قصد    موفق به تولید انواع پمپ های پره ای با کیفیت باال شده است.  است که این بار با استفاده از تجهیزات بروز و متنوع خود

را دارید در این بخش با تیم مهندسی بازرگانی چاکو همراه باشید تا اطالعات کاملی در    VICKERSتهیه و خرید پمپ پره ای  

 خصوص این محصول دریافت کنید. 

 

 

 

 VICKERSبررسی مشخصات پمپ پره ای 

دارای انواع متفاوت و مختلفی از نظر دبی و ساختمان بدنه هستند و با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که   پمپ های پره ای

از مهم ترین ویژگی    در بازار از آن ها یاد می شود.در آن ها وجود دارد به عنوان محبوب ترین و پرفروش ترین پمپ های پره ای  

ردی همچون: قیمت مناسب، اشغال نمودن حداقل فضای ممکن، بازدهی باال، قابلیت  های استفاده از این محصول می توان به موا

پوسته پمپ، کارتریج یا تیغه، شفت و قطعات جانبی از مهم ترین بخش   تعویض کارتریج، طول عمر باال، صدای کم و... اشاره نمود.

  ، یجیپمپ کارتررا با نام هایی همچون    یپمپ پره ا  ،البته ممکن است در بازار فروش  . های تشکیل دهنده این پمپ به شمار می رود

نیز شنیده باشید که در واقع تمامی این محصوالت یک نوع محصول هستند و تفاوتی در    یا  غهیو پمپ ت  کیدرولیه یجیترپمپ کا

 آن ها وجود ندارد.

 

 چقدر است؟ VICKERSقیمت پمپ پره ای 

ی یک محصول بسته به موارد مختلف و متنوع ای دچار تغییر خواهد بود، از این رو نمی توان قیمت ثابت و مشخصی  همواره قیمت نهای

 نیز بسته به عواملی همچون نوع محصول،   VICKERS  را برای این دسته از محصوالت در نظر گرفت. با این حال قیمت پمپ پره ای



  هیدرولیکی   پمپانواع  بود. از این رو شما عزیزان برای دریافت مناسب ترین لیست قیمت  مدل، برند سازنده، ابعاد و.... متغییر خواهد  

 از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید.  VICKERSپره ای  مدل

 

 به چه صورت است؟   VICKERSخرید پمپ پره ای 

اگر قصد تهیه و خرید  به دلیل ماهیت و عملکرد بسیار خوب این پمپ در صنعت می توان شاهد قیمت های متنوع ای از آن نیز بود!  

در تماس باشید    مهندسی بازرگانی چاکور سایت با تیم  را دارید، از طریق شماره تلفن های موجود د  VICKERSپمپ پره ای  

 تا همکاران ما در بخش فروش بتوانند شما را در امر خرید این محصول راهنمایی کنند. 

 

 

 


