


رشکت صنایع هیدرولیک ایرانیان IHI، یکی از اعضای گروه توسعه قطعات خودرو پیروز 
می باشد که از سال ۱۳۶۵ با هدف دستیابی به تکنولوژی ساخت پمپ های هیدرولیک، 
فعالیت خود را آغاز �ود. در حال حارض این رشکت تنها تولیدکننده پمپ های هیدرولیک 
پـــره ای (کارتریجی) دبی ثابت در منطقـــه خاورمیانه و همچنین پمپ های هیدرولیک 
پیستونی محوری دبی ثابت می باشد. IHI جهت توزیع محصوالت خود و ارائه خدمات 
پس از فروش آن، دارای شبکه وسیع �ایندگی های فعال در سطح کشور بوده و همچنین 
بخاطر برآورده کردن خواســـته و نیاز مشرتیان خود و تکمیل سبد کاالی فروش، از سال

۱۳۸۴ اقدام به واردات ادوات هیدرولیک از برترین تولیدکنندگان خارجی �وده است و 
با توجه به اینکه خود، از اعضای جامعه صنعتگران این مرز وبوم می باشد، تالش �وده تا 
بـــا انتخاب محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناســـب خالء موجـــود در زمینه ادوات 

هیدرولیک را تا حدود زیادی پر �اید.

محصوالت این رشکت کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد که در ذیل به تعدادی از آنها 
اشاره شده است:

۱. کارخانجات فوالد سازی، ذوب آهن، لوله سازی، نورد و پروفیل
۲. صنایع نفت، گاز و پرتوشیمی و صنایع وابسته به آنها

۳. کارخانجات فرآورده های نسوز، آجرپزی، موزاییک، کاشی و رسامیک و...
۴. صنایع دریایی و شناورهای صیادی

۵. ماشین آالت راهسازی، معدن، حفاری و...
۶. ماشین آالت کشاورزی و صنایع وابسته

۷. ماشین آالت خدمات شهری 
۸. کارخانجات صنایع الستیک و پالستیک

۹. کارخانجات ماشـــین سازی (تزریق پالســـتیک، پرس های هیدرولیک، قیچی، گیوتین، 
دایکاست و...)

صنایع هیدرولیک ایرانیان با تکیه بر اصول ذیل، همواره ســـعی در رسیدن به باالترین 
استانداردها و شاخص های تولیدی داشته است:

• مشرتی مداری • بهره گیری از نوین ترین روش های تولیدی • نوآوری و به روزآوری دانش 

موجود • استفاده از ماشین آالت با باالترین سطح تکنولوژی • حضور پیوسته در بازارهای 
داخلی و خارجی







مزایای پمپ های هیدرولیک پره ای (کارتریجی)

• پمپ های کارتریجی (پره ای) دارای عمر طوالنی، قابلیت کارکرد متنوع و بازدهی باال هستند
• صدای کم از دیگر مشخصات این پمپ ها است که اغلب صنایع به کاربرد این گونه پمپ ها 
Éایل دارند • تعمیر آسان و رسیع و اندازه کوچک مزیت دیگری برای این گونه پمپ ها به 

شËر می رود • بازدهی کلی پمپ های پره ای حدود ۹۰ درصد بوده و سطح صدایی معادل 

۶۲db دارند • قابلیت کارکرد در فشار ۱۷۵bar (۲۵۰۰psi)دائم و ۲۱۰bar (۳۰۰۰psi) لحظه ای،  

از دیگر خصوصیات این نوع پمپ ها می باشد.

پایه شیمیایی  • این پمپ ها مناسب برای روغن های هیدرولیک استاندارد و روغن های 
(فسفات اسرت) می باشند • بهرتین عملکرد این پمپ ها از ۶۰۰rpm  تا ۱۸۰۰rpm می باشد. 

(دور بر دقیقه) • لیرتاژ بر حسب گالن در پمپ های تک از ۵ تا ۶۰ گالن و در پمپ های 

SAE دوبل از مجموع ۱۳ تا ۹۸ گالن می باشد • دارای فلنچ اتصال طبق استاندارد



(13spl) شافت هزارخار شافت تک خار



Hydraulic Vane Pump . Model:20 V



شافت تک خار

22.2 (0.875”)

(13spl) شافت هزارخار



Hydraulic Vane Pump . Model:25 V



31.75 (1.25”)

شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار



Hydraulic Vane Pump . Model:35 V



شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار

31.75 (1.25”)



Hydraulic Vane Pump . Model:45 V



شافت هزارخار (13,14spl)شافت تک خار

31.75 (1.25”)
22.25 (0.875”)



Hydraulic Vane Pump . Model:2520 V



31.75 (1.25”)

شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار



Hydraulic Vane Pump . Model:3520 V



شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار

31.75 (1.25”)



Hydraulic Vane Pump . Model:3525 V



31.75 (1.25”)

شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار



Hydraulic Vane Pump . Model:4525 V



31.75 (1.25”)

شافت هزارخار (14spl)شافت تک خار



Hydraulic Vane Pump . Model:4535 V



پمپ های صیادی

پمپ های کارتریجی مدل 20V و 25V همراه با یک عدد کالچ و یک عدد کوپلینگ که مجموعاً 

پمپ صیادی نامیده می شوند٫ کاربرد بسیار وسیعی در شناور های صیادی دارند.

بیشرتین مرصف آنها در جمع کردن تور ماهیگیری و خردکردن یخ در شناور ها می باشد. مزیت 

آلومینیومی) عمر طوالنی٫ تعویض ساده و  این پمپ نسبت به پمپ های دیگر ( دنده ای و 

رسیع قطعات و قیمت مناسب است.

کلیه قطعات بکار رفته در پمپ های تک 20V و 25V در این گروه قابل استفاده می باشد و به 

هËن روش سفارش داده می شود. 



Hydraulic Vane Pump . Model:20 V & 25 V



مثال: مدل پمپ 25V ظرفیت 21 

گالن، شافت تک خار، زاویه ورودی 

و خروجی 180 درجه چپگرد

جهت گردش پمپ:

L  چپگرد

R  راستگرد

وضعیت پورت انتهایی (از انتها به پمپ نگاه شود)

A  180 درجه نسبت به پورت ورودی

C  پورت ورودی و خروجی در یک راستا

CCW پورت خروجی، 90 درجه عکس عقربه های ساعت  B

CW پورت خروجی، 90 درجه جهت عقربه های ساعت  D

نوع شافت: 

( I ) تک خار

( II ) هزار خار

HD (86)

بـرای سـیال فسـفات اسـرت و ترکیبـات آن و 

سـیاالت خورنـده ماننـد  Water Glycol کد 

(F3) اسـتفاده می گـردد. جهـت روغن هـای 

معمولی هیدرولیک این کد حذف می شود.

20V, 25V, 35V, 45V  مدل پمپ

اندازه و ظرفیت پمپ برحسب گالن

20 V 25 V, 35 V, 45 V

روش سفارش پمپ های هیدرولیک پره ای تک



روش سفارش پمپ های هیدرولیک پره ای دوبل

زاویه ورودی و خروجی:

(بر اساس جدول ذیل)

جهت گردش پمپ:

L  چپ گرد . R  راست گرد

مثال: پمپ دوبل3525V کارتریج بزرگ 38 گالن، کارتریج 
کوچک 21 گالن شافت تک خار، زاویه درپوش نسبت به 
ورودی 45º عکس عقربه سـاعت، زاویه پوسـته کوچک 

مثبت به ورودی 90º عکس عقربه ساعت، راست گرد

نوع شافت: 

HD (86) . هزار خار ( II ) . تک خار ( I )

ظرفیت کارتریچ بزرگ برحسب گالن

جدول زوایای ورودی و خروجی

ظرفیت کارتریچ کوچک برحسب گالن

برای سـیال فسـفات اسـرت و ترکیبات آن و 
سـیاالت خورنده مانند  Water Glycol کد 
(F3) اسـتفاده می گردد. جهـت روغن های 
معمولی هیدرولیک این کد حذف می شود.

 2520V . 3520V  :مدل پمپ
 3525V . 4525V . 4535V



لیست قطعات پمپ های کارتریجی (پره ای)

یکی از مزایای اصلی محصوالت IHI در دسرتس بودن Éامی قطعات منفصله پمپ های هیدرولیک برشح زیر می باشد.

V , VQ کارتریج رسی

رینگ

فالنچ



شافت پمپ

کفی فشار و سایش

پوسته های منفصله پمپ





یکی دیگر از تولیدات IHI ٫ پمپ های هیدرولیک پیستونی محوری آکسیال است.

این پمـپ ها در گسرته وسیعی از ماشین آالت کاربرد دارند. به دلیل هم محوری حرکت 

پیســـتون ها و محور شافت، بار جانبی به پیستون ها وارد نشــــده و از عمر طوالنی تر 

نسبـت به سایر پمـپ های هیدرولیـک مشابه برخوردار می باشند. فشار دائم این پمپ ها 

۲۵۰ بار و فشـــار لحظه ای آن تا ۳۰۰ بار می باشد. موارد مرصف این گونه پمــــپ ها در 

تراکتــــورها، ماشین آالت کشاورزی، ماشین آالت خدمات شهری، کمپرسی های کوچک، 

جرثقیل ها شناورهای صیادی و ... است.

این پمپ ها در دو مدل ۶ و ۹ پیستون تولید می شوند.





Hydraulic Piston Pump . Model:P 6
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Hydraulic Piston Pump . Model:P 9
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پمپ٫ هیدروموتور و فلودیوایدر های دنده ای

با توجه به نیاز شدید بازار به پمپ های دنده ای فشار باال جهت ماشین آالت صنعتی, راهسازی٫ مرصفی و واردات بی رویه این 

پمپ ها از برند های با کیفیت پایین و عمدتاً چینی، رشکت IHI از سال ۱۳۸۴ جهت تکمیل سبد محصوالت خود پس از بررسی 

تولیدات کارخانجات مختلف در سطح جهان اقدام به اخذ �ایندگی فروش و خدمات پس از فروش رشکت GPM از آفریقای 

جنوبی �ود که سالیان متËدی تحت لیسانس پارکر بوده است. هم اکنون بیش از ۱۰ سال  است که با رشکت GPM  همکاری 

نزدیک داریم.

تولیدات رشکت GPM عبارتند از پمپ های دنده ای ٫ هیدروموتورها و فلودیوایدر که در سایزهای مختلف از   ۱۰cc / rev تا  

۲۰۰cc /rev و فشار کاری حداکBar ۲۴۰ Þ قابل ارائه می باشد.

 CKD کامالً مطابق با تولیدات پارکر، کامرشیال و پرکلو می باشد و قطعات بصورت  GPM مشخصات فنی و کیفیت محصوالت

وارد و بر حسب نیاز مشرتیان در مدل های مختلف پس از مونتاژ و تست نهایی ارائه می گردد. 







SERIES 120 / 131
LOOSE SHAFT

ASSEMBLY
SERIES 176

SEAL ASSEMBLY

نقشه انفجاری پمپ های بلربینگی



 Gear Pump . Bearing Range







نقشه انفجاری پمپ های بوشی



 Gear Pump . Bushing Range





 Gear Pump . PTO Dump Pump Range



مثال: یک پمپ با                 و جابجایی                    با فشار          ، معادل  

        دبی خواهد داشت و الکرتوموری معادل                نیاز دارد







دبی روغن بر حسب لیرت بر دقیقهرسعت شافت                جابجایی روغن

A, B, Cواحد اندازه گیری پارامرتهای             برحسب میلی مرت است.

1.5=لیرتاژ در ۱۵۰۰ دور
A × B × C × (               -1)تعداد دنده هر ۲ چرخ دنده

×
2 × 1000

A
ه 

ند
 د

اع
رتف

ا

Q :دبی پمپ بر حسب لیرت بر دقیقه •

P :فشار کاری سیستم بـر حسب بـار •

KW :توان مرصفی پمپ براساس کیلووات
Q × P

× 1.2 = KW=
600

HP :توان مرصفی پمپ براساس اسب بخار
Q × P

× 1.2 = HP=
450

B فاصله رس ۲ دنده از هم

C
   

ده
دن

ق 
عم



به عنوان مالک، عامل یا تعمیرکار هیدرولیک، اگر نسبت به دانش هیدرولیک اطالعات کافی نداشته باشیم محکوم به پرداخت 

هزینه های زیادی خواهیم بود. براین اساس رعایت موارد ذیل می تواند عمر سیستم هیدرولیک و در نتیجه پمپ هیدرولیک را 

افزایش داده و از خسارت و هزینه های زیاد جلوگیری §اید:

 (۶۸cSt در دمای  ۴۰درجه سانتی گراد و ویسکوزیته ISO VG استاندارد) از روغن هیدرولیک مناسب استفاده �ایید •

• روغن مناسب و پیشنهادی، روغن پارس بابک ۱۰۰، ۱۲۵ یا بهران ۶۸ و یا معادل فنی آنها می باشد.

• روغن هیدرولیک را براساس فواصل زمانی استاندارد و رشایط آب و هوا و طبق دستورالعمل دستگاه مربوطه تعویض �ایید.

• مخزن روغن قبل از پرشدن، کامال Éیزشده باشد و روغن به اندازه کافی در مخزن موجود باشد.

• روغن موتـور ۱۰ رایج در ب-ازار، قابل استفاده در سیستم هیدرولیـک نـبوده و باعث افت کیفیت و کـاهش عمـر سیستم هیدرولیک، 

   مخصوصا پمپ هیدرولیک می گردد.

• هنگام جربان کرسی روغن داخل مخزن، حتËً از هËن روغن هیدرولیک قبلی استفاده �ایید. (البته علت کرسی روغن باید بررسی شود)

• صفحات تالطم گیر، داخل مخزن تعبیه شده باشند که از حرکت و جابجایی لجن و آلودگی کف مخزن به داخل فیلرت و پمپ جلوگیری شود.

• با تـوجه به اینکه آلودگـی، دشمن شËره یک هر سیستم هیدرولیـک می بـاشد، مراقب بـاشید بـه هیچ وجه آلـودگی وارد سیستم نشود

   (آلودگی می تواند به صورت ذرات جامد، مایع یا گازی باشد)

• در رشایط هوای رسد، قبل از گرم شدن روغن، دستگاه را تحت فشار قرار ندهید. بهرت است ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، پمپ بدون فشار کارکرده تا 

   دمای روغن به حد استاندارد برسد. (حداقل دمای استاندارد ۳۰ درجه سانتیگراد است)

• بهرتین کـارایی پمپ و کارتریج در درجه حرارت بین ۴۰ تا ۵۵ درجه سانتی گـراد می باشد. بنابراین وجود خنک کن و گرمکن جهت کنرتل

   دما و در نتیجه کنرتل ویسکوزیته در سیستم هیدرولیک الزامی است.

• فیلرت مکش پمپ، Éیز وساå باشد. ظرفیت آن باید ۳ تا ۵ برابر دبی پمپ درنظر گرفته شود.



• شیر آالت سیستم باید ساå و کارا باشند.

• نصب درجه فشارسنج روغن (مانومرت) بعد از شیر تنظیم فشار در هر سیستمی جهت تنظیم فشار دقیق الزامی است.

• همیشه نشتی های سیستم کنرتل و رفع عیب شود.

• جهت نصب پمپ بـه سیستم، کافی است هم محوری شافت پمپ، کوپلینگ و شافت محرک را کامالً رعایت �وده، سپس پیچ های اتصال

  را پس از بسç به ترتیب محکم �ایید.

• پس از بسç شیلنگ ها و قبل از روشن کردن دستگاه، پمپ را از روغن هیدرولیک مورد استفاده پر �وده و سیستم را هواگیری �ایید.

• اطمینان حاصل کنید که هوا از محل اورینگ های فالنچ ورودی به پمپ نفوذ نکند.

• قبل از نصب کارتریج داخل پوسته پمپ، پوسته کامالً Éیز شده باشد. لّقی شافت از حد استاندارد بیشرت نباشد. از سالـم بودن بـلربینگ

   و کـاسه �د اطمینان حاصل کنید سپس کارتریج را با توجه به موقعیت دو عدد پین، طوری نصب �ایید که پین ها در محل خود قرارگیرد.

• به جهت گردش کارتریج (چپگرد- راستگرد) توجه �ایید.

• هنگام تغییر زاویه ی ورودی و خروجی پمپ به دو مورد ذیل کامالً دقت �ایید:

الف) پین های کارتریج از محل خودشان خارج نشوند.  

ب) اورینگ های پوسته نیز از محل خودشان خارج نشوند.  

• حداکÞ فشار جهت کارتریج و پمپ های پره ای،  ۱۷۵ بار دائم و ۲۱۰ بار لحظه ای است.

• دور مناسب محرک، حداقل ۶۰۰ و حداکÞ ۱۸۰۰ دور در دقیقه می باشد.

• تحقیقـات بعمل آمده نشان می دهند کـه بیش از ۹۰٪ از خسارت هـای ایـجاد شده در سیستم های هیدرولیک ناشی از عدم استفاده از

   روغن مناسب و همچنین نفوذ آلودگی به سیستم هیدرولیک وعدم توجه به فیلرتها می باشد.

در صورت رعایت همه موارد فوق و بروز اشکال می توانید با کارشناسان این رشکت ¬اس بگیرید.



علل صدا در سیستم هیدورلیک 

• عدم تناسب فیلرت روغن با سایز مکش پمپ و یا کثیف بودن فیلرت • مسدود شدن پورت مکش • شل بودن بدنه و پوسته پمپ • عدم آب بندی 

مناسب خط مکش پمپ که منجر به ورود هوا به سیستم می شود • عدم آب بندی شیر و اتصاالت مخزن تا ورودی پمپ و نفوذ هوا از آن نواحی به 

داخل پمپ • عدم تناسب و یکنواختی سایز الزم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن تا قسمت مکش پمپ نسبت به قطر ورودی پمپ و لرزش پمپ 

• عدم هم محوری و یا در یک راستا نبودن شافت موتور ( کالیربه نبودن کوپلینگ ) • رسدی بیش از حد روغن هیدرولیک یا باال بودن ویسکوزیته 

روغن • خرابی و مشکل داشç کاسه �د • از بین رفç آب بندی قطعات داخل پمپ و بروز نشتی داخلی • استاندارد نبودن تانک روغن هیدرولیک 

نسبت به دبی پمپ • کاهش سطح روغن در تانک (مخزن روغن)

علل افت فشار غیر مجاز در سیستم هیدرولیک

• نشت داخلی بیش از حد در درون پمپ، جک ها، هیدورموتور، شیرآالت و چک والوها • خرابی تنظیم فشار یا شیرهای کنرتل دیگر • پایین بودن 

دور محرک پمپ • ویسکوزیته نامناسب روغن هیدرولیک (خارج از حد مجاز ) • انتخاب نامناسب شیرآالت هیدورلیک سیستم، نسب به دبی و فشار 

پمپ • گرفتگی مسیر روغن • هرز شدن رس شافت پمپ

علل کمبود دبی در سیستم هیدرولیک

• رسعت گردش کمرت یا بیشرت از حد تعیین شده • انتخاب نامناسب ظرفیت پمپ با توجه به رسعت عملگرها • خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنرتل 

دیگر • روغن هیدرولیک نامناسب (ویسکوزیته باال) • خرابی پمپ به دلیل استهالک زیاد (افت لیرتاژ داخلی) • سطح روغن در تانک پایین است • 

پمپ مکش مناسب ندارد(گرفتگی فیلرت مکش) • برعکس بودن دور پمپ 

علل حرارت بیش از حد در سیستم هیدرولیک

• فشار بیش از حد درون سیستم (تنظیم غلط شیر کنرتل) • تحت فشار ماندن مداوم پمپ • نشت داخلی در سیستم هیدورلیک (پمپ ، جکها و 

شیرآالت) • حجم کم مخزن روغن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک • عدم کارائی سیستم خنک کن(کولر) • باال بودن دبی پمپ نسبت به 

ظرفیت مورد نیاز سیستم • نامناسب بودن لوله ها و شیلنگ های خط فشار

علل استهالک رسیع قطعات

• فرسوده شدن بیش از حد روغن هیدرولیک در اثر کار زیاد و آلودگی محیطی (نداشç آنالیز روغن پس از کارکرد طوالنی) • عدم وجود فیلرت مناسب 

در سیستم • استفاده از روغن نامناسب • باال بودن فشار سیستم • انتخاب نامناسب پمپ • نصب نادرست پمپ (وجود نیروهای بیش از حد روی 

شافت پمپ) • نفوذ هوا از نواحی مکش به داخل پمپ • آلودگی روغن در سیستم هیدرولیک • کاویتاسیون

راهنµی اشکاالت عمومی سیستم های هیدرولیک



اشتباه اول : تعویض روغن در زمان نامناسب

تنها در دو زمان الزم است روغن هیدرولیک تعویض گردد که عبارتند از زمانی که خواص فیزیکی و شیمیایی روغن تغییر پیدا کرده باشد یا افزودنی های 

الزم یا ترکیبات موجود در روغن از بین رفته باشند. این امر فقط به کمک آنالیز روغن به وسیله دستگاه های آزمایشگاهی امکان پذیر است. دوم این 

که در زمان آلودگی روغن به ذرات  و آب، الزم نیست روغن تعویض شود بلکه می توان با فیلرت آفالین آن را تصفیه کرد، لذا در هر دو مورد جهت 

پیشگیری، آنالیز روغن با استفاده از دستگاه مخصوص یا کمک از رشکت های متخصص رضوریست.

اشتباه دوم : تعویض فیلرت ها در زمان نامناسب

فیلرتها باید زمانی تعویض گردند که Éامی منافذ آنها پرشده باشد . اگر زودتر از موعد تعویض شوند، هزینه بی مورد است و اگر دیرتر انجام پذیرد، 

روغن آلوده از طریق سوپاپ ایمنی فیلرت وارد سیستم شده و به تجهیزات آسیب می رساند، بهرتین راه برای اطالع از گرفتگی فیلرتها استفاده از سوئیچ 

عالمت دهنده برقی یا استفاده از �ایشگر چشمی آالرم فیلرت است.

اشتباه سوم : حرارت زیاد سیستم

رسیع ترین راه تخریب تجهیزات آب بندی ها، لوله ها و حتی خود روغن، حرارت باالی سیستم است. این که چه حرارتی، حرارت مخرب برای سیستم 

هیدورلیکی است کامال به ویسکوزیته روغن و جداول مربوطه و همچنین نوع تجهیزات هیدرولیک در سیستم بستگی دارد. دمای باالی ۸۰ درجه 

سانتی گراد Éام سیل ها و لوله ها را خراب کرده و موجب ترسیع در تغییر خواص فیزیکی روغن می گردد. همچنین حرارت باالی سیستم باعث افزایش 

حرارت روغن گشته و در نتیجه ویسکوزیته آن کاهش می یابد و عملکرد سیستم را تغییر می دهد.  مناسب ترین دما جهت روغن، دمای بین ۴۰ تا ۵۵ 

درجه سانتی گراد است تا رفتار متناسب با ویسکوزیته آن باشد. استفاده از هیرت و خنک کن آبی یا هوایی جهت کنرتل این امر توصیه می شود.

اشتباه چهارم :استفاده از روغن نامناسب 

روغن مهم ترین جز یک سیستم هیدورلیک است که نه تنها برای روانکاری بلکه برای انتقال قدرت در سیستم هیدورلیک عمل می کند. ویسکوزیته 

روغن به طور عام حرارت حداقلی و حداکÞی روغن برای کارکرد مطمنئ در سیستم را تعیین می کند . انتخاب روغن با ویسکوزیته صحیح باید متناسب 

با رشایط آب و هوایی محل مورد استفاده هیدرولیک باشد .اگر ویسکوزیته از حد ایده آل بیشرت باشد، توان بیشرتی به دلیل اصطکاک سیال از بین رفته 

و اگر از حد ایده آل کمرت باشد توان بیشرتی به دلیل اصطکاک مکانیکی و نشت داخلی از بین می رود. بنابراین استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب 

نه تنها باعث جریان ناقص روغن و خرابی تجهیزات سیستم می شود بلکه موجب رصف انرژی بیشرت و بازدهی کمرت نیز می شود که مطلوب نیست. 

اشتباه پنجم: فکر کنیم تجهیزات هیدرولیک خود روانکار باشند.

موتور و تجهیزات را بدون اینکه روغن کاری شده باشند روشن نکنیم. برای جلوگیری از این اشتباه هرگز بدون وجود چک لیست رشوع به تعویض و 

یا تعمیر تجهیزات هیدرولیک و یا راه اندازی نکنید.

۵ اشتباه پرهزینه کاربران هیدرولیک و اجتناب از این اشتباهات












