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 معرفی کامل گریس سدیم 

بعد از انقالب صنعتی و ارائه انواع و اقسام ماشین آالت استفاده از انواع روغن های مختلف برای روانکاری موتورهای بخار بسیار بیشتر 

یکی از انواع گریس های مبتنی بر صابون های سدیم می باشد که کاربرد گسترده ای در این صنایع    گریس سدیم د. از گذشته ش

درجه حرارت سانتی  110گریس کلسیم یکی از بهترین گریس هایی است که قابلیت کارکرد تا دمای باالی  دارد. این گریس بعد از

شرکت های معتبر و شناخته شده ای در زمینه عرضه ی انواع گریس های صنعتی فعالیت می کنند. اعتبار برند در کنار    .گراد را دارد

گان است. از این رو بازرگانی چاکو تالش می کند تا بهترین ها را در مجموعه اعتبار شرکت یکی از دالیل اصلی انتخاب مصرف کنند

خود ارائه کند. خرید و فروش گریس های صنعتی توسط این مجموعه چند سالی است مدیران صنایع را از دغدغه محصول با کیفیت 

 .رها کرده است

 بهترین تولید کننده گریس سدیم

ها  پایه صابون را عرضه می کنند. گریس سدیم یکی از محصوالت می باشد که بیشتر در چرخ دندهبازرگانی چاکو انواع گریس ها بر  

های کفی و ضد اصطکاک، اتصاالت انعطاف پذیر و بلبرینگ چرخ برخی خودروها به کار گرفته می شود. در  ها، بلبرینگو کوپلینگ

یشتر برای محیط های با گرد و غبار زیاد و دما و فشار باال استفاده  چند سال اخیر این گریس کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و ب

شرایط نگهداری و مصرف این روغن کمی متفاوت است و باید مصرف کننده اصول مصرف را حتما رعایت کند. این محصول   .می شود

گریس سدیم در  در بازرگانی چاکو  قابلیت استفاده در محیط های مرطوب را ندارد و از خاصیت چسبندگی باالیی برخوردار است.  

 .، پارس ماهان، تکسان، کاسپین و ... عرضه می شودSKF برندهای مختلفی از قبیل

 نحوه تولید انواع گریس سدیم 

تعیین کننده ی قیمت این محصول می باشد. برندهای تولید    ها گریس  نحوه تولید گریس سدیم و استانداردهای رعایت شده در  

ی کنند تا از روغن های مرغوب برای پایه این گریس ها استفاده کنند. کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا،  کننده همیشه سعی م 

ژاپن، ایتالیا، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، بلژیک و ... تولید کننده ی گریس های صنعتی هستند و محصوالت خود را به کشورهای  

ایران مجری واردات    شرکت چاکو به نمایندگی  .مختلف صادر می کنند با قیمت مناسب می باشد. این    صنعتی  س انواع گریاز 

مجموعه به طور مستقیم محصوالت خود را از تولید کننده خریداری می کنند و همین مسئله هزینه های سربار اضافی را حذف می  

 .کند و محصول با قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی به دست مشتری می رسد

 گریس سدیم   قیمت

موثر هستند. این روغن صنعتی با توجه به کیفیت آن یعنی میزان مقاومت آن در    گریس سدیم   پارامترهای مهمی در قیمت گذاری

تاثیر دارد. قیمت    گریس صنعتی قیمت  در    آن برابر اکسید شدن قیمت گذاری می شود. نبود اجزای ترکیبی و فعال شیمیایی در  

رها تغییر پیدا می کند. در بازرگانی چاکو انواع روغن های صنعتی با قیمت مناسب عرضه می شوند.  این محصول تحت تاثیر این پارامت

این مرجع تالش می کند تا برای جلب رضایت مشتریان گریس های مرغوب و با کیفیتی را ارائه کند. قیمت مناسب و داشتن سابقه  

ی که با قیمت پایین عرضه می شوند ممکن است به موتور و ماشین گریس سدیم های  .درخشان از اعتبارات این بازرگانی می باشد



آالت آسیب وارد کند و یا بعد از مدت کوتاهی نیاز به تعویض داشته باشد. در بازرگانی چاکو کیفیت و مرغوبیت روغن ها تایید شده  

شرکت های مختلف ایرانی و    .داشت است و شما می توانید اطمینان حاصل کنید که محصول مورد نظر طول عمر مناسب را خواهد  

خارجی زیادی گریس سدیم را تولید و عرضه می کنند. هر یک از این برندها سیاست های مختلفی در قیمت گذاری دارند. مشخصات،  

سب  ابعاد و وزن روغن ها متفاوت می باشد. در این بازرگانی می توانید انواع گریس های سدیم با رنگ های مختلف و قیمت های منا

 .را تهیه کنید

 

 خرید گریس سدیم 

گریس سدیم در دسته گریس های صنعتی قرار دارد. عرضه این محصول در رنگ های مختلف سفید، سبز، آبی، قرمز، سیاه و ... خرید  

اند را برای مصرف کننده راحت کرده است. دسته بندی گریس های بر پایه سدیم بر اساس رنگ باعث شده تا هر صنعت به راحتی بتو

تشخیص دهد که کدام رنگ برای چه کاربردی مناسب می شود. به طور مثال رنگ سفید برای برای ماشین آالت صنایع غذایی، رنگ 

سیاه برای شرایط دشوار، گریس قرمز مناسب برای کار در دمای باال، گریس های ابی برای کار در دمای پایین و گریس های سبز  

می باشد که گریس    روانکاریمناسب  روغن  رگانی چاکو یکی از فعالین در زمینه واردات انواع  باز  .سازگار با محیط زیست است

سدیم یکی از این محصوالت است که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است. این مجموعه سال ها تالش می کند تا فعالیت 

نمندترین شرکت ها در زمینه عرضه ی گریس های صنعتی  اقتصادی و تجاری خود را موفق پیش ببرد و به عنوان یکی از بهترین و توا

 .باشد. تمام فعالیت های این مجموعه و تامین نیاز مصرف کنندگان راهی برای جلب رضایت مشتریان است

 بهترین روش خرید گریس سدیم وارداتی

با کادری    چاکوبازرگانی    مهندسیشرکت    چنانچه قصد خرید گریس سدیم وارداتی با مناسب ترین قیمت را داشته باشید قطعا 

حرفه ای ارزشمندترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. استعالم محصوالت و قیمت از طریق تماس با کارشناسان این مجموعه 

انجام می شود. خرید آنالین و حضوری به شما امکان تهیه محصول در سراسر ایران را می دهد. پس با کانال های ارتباطی این شرکت  

 .برترین برندهای روز دنیا را تجربه کنید خریدی لذت بخش از

 فروش گریس سدیم 

شرکت صنعتی بازرگانی چاکو عرضه کننده انواع گریس صنعتی از جمله گریس سدیم است. محصوالت این شرکت از معتبرترین 

ده و و تنوع تولیدات برندهای ایرانی و خارجی است و کیفیت رمز موفقیت در این مجموعه است. محصوالت این کمپانی در طیف گستر

بر پایه سدیم و با تضمین   گریسعمده  فروش  کامال قانونی وارد می شود و هیچ گونه دخل و تصرفی در ترکیبات خارجی نمی شود.  

این مجموعه برای    .تمام محصوالت با ضمانت کیفیت به فروش می رسد  ،اصالت کاال انجام می شود و برای رضایت خاطر مشتری

گریدهای مختلفی عرضه می کنند و به صنعتگران مشاوره های الزم در خصوص مصرف    با  ان گریس ها راراحتی کار مصرف کنندگ

و نگهداری را می دهند. از آنجا که روغن پایه و غلیظ کننده در رنگ گریس سدیم تاثیر می گذارد پس باید بدانید که هر رنگی برای 

از این رو می توانید برای کس ب شناخت و آگاهی از محصوالت با مشاورین مجموعه چاکو تماس  چه مصارفی ساخته شده است. 

 .حاصل فرمایید



 

 

 


