
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shellیم  گریس لیت

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Shellگریس لیتیم  

از جمله روان کننده های صنعتی است. این نوع گریس در برابر آب و دمای زیاد به خوبی از خود مقاومت نشان    Shell  گریس لیتیم 

اپیما مورد  ن و هوهکاربردهای فراوانی دارد و در اکثر صنایع از جمله صنایع خودروسازی، فوالد، راه آ Shell گریس لیتیم  می دهد. 

 دست پیدا کنید.  Shellاطالکات کاملی در خصوص گریس لیتیم به استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب با ما همراه باشد، تا  

 

 Shell   خرید گریس لیتیم

تعداد مختلف با ارسال توسط شرکت می توانید با پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید تا عالوه بر  برای سفارش انواع گریس لیتیم در  

محصوالت مورد نظر خود را انتخاب دریافت کنید تا بتوانید به صورت دقیق تری  در رابطه با نحوه خرید، مشاوره  ،  دریافت اطالعات 

همچنین اگر به فکر مقایسه قیمت ها هستید بهتر است که به بخش فروشگاه وبسایت سری بزنید تا بتوانید از مشخصات و   کنید.

 انتخاب خود را نهایی کنید.  ،ویژگی های محصوالت ما آگاه شوید و سپس با استفاده از دانشی که بدست آورده اید 

 

 

 

 Shell   کاتالوگ گریس لیتیم 

گریس لیتیم از برند شل یک محصول چند منظوره است که با کیفیت بسیار باال و همچنین مبتنی بر ترکیبی از روغن های معدنی  

توانسته است به تحمیل فشار بسیار شدیدی بپردازد. این محصول با استفاده از شاخص های ویسکوزیته باال و داشتن یک ماده غلیظ  

  ه. قابل توجه است کاستاستریت لیتیوم بوده و همچنین حاوی بسیاری از افزدونی های مجاز و کاربردی  هیدروکسی کننده صابون 



و همچنین سطح کشویی بخش های داخلی    لوالهاان های ساده،  قتا این گریس قابلیت های مختلفی نظیر استفاده باری روانکاری، یا

 شناخته شده است. بهترین گریس لیتیمو به عنوان  صنعتی را دارد

 

 

 لیتیم شلقیمت گریس  

برای خرید گریس لیتیم، معیار های زیادی مورد بررسی افراد قرار می گیرد و به صورت کلی شاهد این هستیم که هر شخص بر  

های بخصوصی خواهد داشت. در بعضی از شرایط اشخاص و یا حتی کسب و کار ها معیار    معیاراساس مشکالت و نیاز های خود  

چرا که در آغاز راه خود هستند و مدیریت مالی مجموعه یکی از مهمترین روش  ،  ار می دهند قر  قیمت گریس لیتیماصلی خود را  

 .  استها برای ایجاد پیشرفته در سریع ترین زمان ممکن 

 



تا دیگر گریبان گیر مشکالتی نظیر کمبود    اینکه شما بتوانید محصوالت باکیفیت و درستی را بر اساس نیاز های خود انتخاب کنید 

را گرفته است تا بتواند با تهیه و    Shellبودجه و یا خرابی محصوالت نشود. بر این اساس شرکت چاکو تصمیم به همکاری با برند  

و راهی    در زمینه گریس و روغن های صنعتی و توربین، رضایت مشتریان خود را جلب کند   یبارائه محصوالتی باکیفیت و بی رق 

با اینکار همگان به راحتی می توانند با مراجعه به بخش فروشگاه وبسایت و یا استعالم    درست را برای کسب و کار های نوپا ایجاد کند.

مهندسی  شرکت  هدف اصلی    قیمت گریس لیتیم شل بپردازند.از بخش پشتیبانی تلفنی به دریافت اطالعات کامل در رابطه با  

 .استالت باکیفیت و جلب رضایت مشتری ارائه محصو چاکو بازرگانی


