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  SKFآلومینیوم گریس

امکان روغن کاری مداوم وجود ندارد، الزم و ضروری است که  عنوان روان کننده در جاهایی که  گریس آلومینیوم به  استفاده از  

آشنا   SKFتوصیه می شود. با ما همراه باشید تا شما را با گریس آلومینیوم به دلیل کیفیت باال   SKFخرید گریس آلومینیوم

 سازیم. 

 

 

 ؟شود می ساخته کشوری چه توسط اف کا اس آلومینیوم گریس

آشناترین شرکت ها در جهان  شد و پس از مدت کوتاهی به یکی از نام    تأسیس میالدی    ۱۹۰۷در سال  شرکت سوئدی  این  

تاسیس کرد و  پس از دو سال شعبه های مختلفی را در کشورهای ایتالیا، دانمارک، آمریکا و ...  این شرکت تقریبا    تبدیل شد. 

 اکنون محصوالت آن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 

 سوئد کشور سازنده:  •

 میالدی  ۱۹۰۷ سال تاسیس:  •

 انواع بیرینگ و انواع گریس و روغن های صنعتیمحصوالت:  •

گریس آلومینیوم در صنایع و  همانند     SKF، بلبرینگ و همچنین روان کننده های  صنعتی  بیرینگ  انواع  چونقطعات صنعتی  

آن ها، استانداردهای جهانی به صورت کامل رعایت می  استفاده قرار می گیرند که در تمام مراحل تولید  قطعات مختلفی مورد  

استفاده   SKF  برند  گریس آلومینیوم انواع  شود. برای  بهترین گزینه  باالیی که دارد،  و کیفیت  به ویژگی ها  در    با توجه 

 ست شده اند: است که برخی از ویژگی های آن در زیر لیتجهیزات به عنوان روان کننده 

 دوام و مقاومت بسیار قابل قبول در برابر آب  •

 دوام زیاد در برابر اکسیداسیون  •

 باال کیفیت بسیار  •

 مقاومت در برابر ساییدگی  •

 ضد زنگ •

 طول عمر باال با حفظ کیفیت  •



 SKF آلومینیوم گریس قیمت

با توجه به  شوید و چون قیمت این محصول  جویا  بازرگانی چاکو  فروش    از واحدرا می توانید     SKFقیمت گریس آلومینیوم  

این   قیمت آن را دقیق و مشخص شده بیان کرد.نوع گریس، حجم و ... تعیین می شود، نمی توان در این مطلب  چون  مواردی  

 کامال اقتصادی و مناسب با کیفیت است. آلومینیوم  از نوع  صنعتی گریس  قیمت   بازرگانی تضمین می کند که

 

 کاتالوگ گریس آلومینیوم اس کا اف

اس کا اف در انواع مختلفی تولید می شود که هر کدام را در تجهیزات و قطعات مختلفی می توان به کار برد  گریس آلومینیوم  

برای مشاهده کاتالوگ گریس آلومینیوم  را بررسی نمایید.   SKFمشخصات گریس  ویژگی ها و    ،ما باید قبل از خریدپس حت

 کنید.  باط برقرارارت بازرگانی چاکومهندسی  با شرکت اس کا اف می توانید از طریق همین صفحه 

 

 SKF آلومینیوم گریس خرید

است که گریس با کیفیت و اصل را خریداری کنید  است، اما نکته مهم این به راحتی امکان پذیر   SKFخرید گریس آلومینیوم

را با حفظ اصالت کاال و مناسب  چاکو این محصول    شرکت روانکار در آن مشاهده شود.گریس  تا تمام خواص گفته شده برای  

 . خریداری کنیداز این بازرگانی ترین قیمت به فروش می رساند که گریس آلومینیوم اس کا اف را می توانید 

 


