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 آلومینیوم  گریس

مورد استفاده قرار می گیرد، گریس  ، صنایع تولیدی و ...  در صنعت خودرو سازی  یکی از محصوالتی که به عنوان روان کننده

 آلومینیوم است که در ادامه این مطلب شما را به طور کامل با آن آشنا خواهیم کرد. 

 

 آلومینیوم  گریس تولید

را حفظ می  مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر آب و ...  زمانی کارایی و ویژگی های خاص خود مانند    ،گریس آلومینیوم

توجه به برند از اهمیت باالیی برخوردار است. در تولید آن ها از مواد مرغوب و درجه یک استفاده شده باشد بنابراین  کند که  

 پایه و ساخت ترکیبات گریس به صورت زیر است:

   گریسایع  م •

 سفت کننده •

 افزودنی ها یا مواد   بهبود دهنده  •

 

کیفیت باالتری و  ملکرد بهتر  دارای ع   عتیصن انواع گریس  نسبت به دیگر    آلومینیوم بدون رنگ و کامال شفاف است کهگریس  

ناسب و کیفیت باال  توسط برندهای مختلفی تولید می شود که بازرگانی چاکو بهترین های آن را با قیمت م این محصول است.

 در ادامه هر کدام را جداگانه بررسی کرده ایم:  رساند.به فروش می 

 

این محصول را تشکیل می دهد و کیفیت گریس مایع گریس یک روغن معدنی است که حجم بیشتر  مایع گریس:   •

 مختلف است.کامال به آن وابسته است زیرا مشخص کننده پایداری گریس در دماهای 

سفت کننده: در واقع سفت کننده یا ضخیم کننده باعث می شوند که ساختار جامد یا نیمه جامد گریس آلومینیوم  •

 که در این نوع گریس این سفت کننده بر پایه فلز آلومینیوم است.   شکل بگیرد

این جهت است که خواص    زایوم  استفاده از بهبود دهنده ها یا همان افزودنی ها به گریس آلومینبهبود دهنده ها:   •

در گریس آلومینیوم سبب مواد افزودنی  خوب آن را بهبود ببخشد و خواص منفی آن را تا حد زیادی کاهش دهد.  

 تقویت خاصیت ضد زنگ زدگی، ضد اکسیداسیون و ... می شوند. 

 



 آلومینیوم گریس خرید

  امر مورد استفاده قرار می گیرد و همین    اتصاالت ، یدک کش ها و انواع  خودرو سازیمختلف  در صنعت های    گریس آلومینیوم

استفاده از گریس آلومینیوم زمانی کارایی و عملکرد خود را دارد که کیفیت ساخت    خرید آن را در بیشتر صنایع واجب می کند.

بدهید تا یکی از بهترین گریس های موجود در نهایت دقت و حساسیت را به خرج    این محصولخرید  آن باال باشد پس در زمان  

گریس آلومینیوم ساخته شده توسط شرکت های    عرضهبازرگانی چاکو با    بازار را برای تجهیزات صنعتی خود خریداری نمایید. 

ت شما می توانید خرید گریس آلومینیوم را با تضمین کیفیباشد.  صنعتی    فروش عمده گریس  فروشگاهمعتبر می تواند بهترین  

 تضمین قیمت از این بازرگانی معتبر انجام دهید و در بسیاری از هزینه های خود صرفه جویی کنید. و 

 

 

 

 آلومینیوم  گریس مشخصات

 

خصوصیت    از جملهو    است که مقاومت باالیی در برابر حرارت و آب از خود نشان می دهد  گریس    از جمله انواعیـس آلومینیوم،  گر

رین یوم مشخصات زیادی دارد که از جمله مهمتآلومین  گریس  های ویژه آن می توان به خاصیت ضد اصطکاک آن اشاره کرد.

 : ه کردرمشخصات آن می توان به موارد زیر اشا

 

 دارا بودن مقاومت باال در برابر رطوبت و آب •

 دارا بودن مقاومت حرارتی باال  •

 مقاوم در برابر انبساط و انقباض و حفظ قوام خود در چنین شرایطی •

 دارا بودن پایداری اکسیداسیون  •

 ضد خورندگی  •

 کیفیت باال  •

 عالی چسبندگی  •

 تحمل فشار باال  •

 روانکاری مناسب •



 

فوق   در  گفته شده  باال  مشخصات  آن  کیفیت  که سطح  دیده می شود  آلومینیوم  گریس  در  گریس  زمانی  بهترین  اگر  باشد. 

تجهیزات شما کمتر نیاز به تعمیر خواهند داشت زیرا مانع از زنگ زدگی و ساییدگی تجهیزات و  آلومینیوم را خریداری کنید،  

همچنین کیفیت گریس اگر مناسب باشد،    شود پس مبلغ بیشتری را برای خرید این روان کننده اختصاص دهید.قطعات می  

در زمان  ون خرید مجدد گریس می شود.مشخصه ای چون طول عمر زیاد نیز خواهد داشت که خود سبب حذف هزینه هایی چ

خرید گریس آلومینیوم می توانید از مشاوره های پشتیبانی تیم چاکو بهره مند شوید تا گریس را متناسب با شرایط کاری و نوع  

 دستگاه انتخاب و خریداری نمایید.

 

 آلومینیوم  گریس قیمت لیست

را تولید و عرضه می کنند. هر یک از این برندها سیاست های    آلومینیومشرکت های مختلف ایرانی و خارجی زیادی گریس  

ر بازار است که قیمت دقیق آن وابسته دباال  گریس آلومینیوم از گریس های با کیفیت و قیمتمختلفی در قیمت گذاری دارند. 

 عبارتند از:   قیمت گریس صنعتیعوامل تعیین کننده به عوامل مختلفی است که برخی از 

 برند تولید کننده  •

 نرخ روز ارز  •

 کیفیت  •

 کاالاورجینال بودن  •

 نوسانات ارز •

 

ادامه به معرفی آن ها خواهیم    دربرندهای مختلف خارجی و داخلی عرضه می شود که  با  در بازرگانی چاکو گریس آلومینیوم  

می    ایران،تمامی این محصوالت قیمت های مخصوص به خود را دارند که برای اطالع از آخرین قیمت آن ها در بازار    پرداخت.

دلیل اینکه  کنید.از طریق شماره تلفن های موجود در سایت تماس برقرار  بازرگانی چاکومهندسی  توانید با واحد فروش تیم  

این محصول تحت عوامل ذکر کرد، تحت تاثیر بودن قیمت    ن مطلبآلومینیوم در اینمی توان یک قیمت مشخص را برای گریس  

در کنار حفظ با تمام این موارد بازرگانی چاکو تمام محصوالت را با یک قیمت کامال اقتصادی و مقرون به صرفه    مختلف است.

 کند. می  اصالت کاال عرضه

 

 SKFگریس آلومینیوم  •

 Mobilآلومینیوم گریس  •

 Totallگریس آلومینیوم  •

 گریس آلومینیوم نفت پارس •

 Kluberآلومینیوم گریس  •

  و ... •

 



 

 آلومینیوم  گریس انواع

تا عمل  گریس   تولید می شود که هر کدام دارای مشخصه ها و عملکردهای خاص خود هستند  انواع مختلفی  آلومینیوم در 

گریس آلومینیوم در دو نوع گریس ساده و گریس کمپلکس    بدهند و اصطکاک بین قطعات را به حداقل برسانند.انجام  روانکاری را  

که برخی از ویژگی های  ر خود صابون کمپلکس آلومینیومی را داراست در ساختا کمپلکس آلومینیومعرضه می شود که گریس 

 آن را همانند موارد زیر بهبود می بخشد:

 افزایش مقاومت در برابر آب •

 افزایش مقاومت حرارتی •

 افزایش پایداری مکانیکی  •

   

 . شودمعدن و ... به شدت استفاده  غذایی،    تجهیزات صنایعدر  این ویژگی ها سبب شده است تا از گریس آلومینیوم کمپلکس  

به صاحبان صنایع این فرصت را داده است که بهترین محصوالت را با    چاکو با عرضه انواع گریس آلومینیوممهندسی بازرگانی  

نیز در این زمینه  تیم پشتیبانی  پایین ترین قیمت خریداری کنند و در کنار آن، برای خریدی مطمئن از مشاوره های رایگان  

 . مند شوندبهره 


