
 لوازم یدکی موتور کوماتسو
آنها . با باالترین کیفیت تولید می شوند (KES) لوازم یدکی موتور کوماتسو اصل مطابق با استانداردهای مهندسی کوماتسو

در هر صورت، آنها از فناوری پیشرفته . در داخل یا تحت مجوز توسط تامین کنندگان با دقت انتخاب شده ساخته می شوند

رین عمر تجهیزات کوماتسو پشتیبانی می کنندکوماتسو برای باالترین عملکرد و طوالنی ت . 

 فیلتر کوماتسو

 

 قطعات لیفتراک کوماتسو
 قیمت پایین تر، کیفیت باال

را به تعداد زیاد وارد می کند . این به ما امکان می دهد تخفیف عمده ای دریافت کنیم  قطعات لیفتراک کوماتسو فدرال فیلتر

در نتیجه، قطعات با کیفیت باال را با قیمتی که با هر بودجه ای مطابقت دارد، دریافت . که سپس آن را به شما منتقل می کنیم

طول فرآیند تولید آزمایش و بازرسی می شود تا از  هر قطعه کامیون باالبر کوماتسو که ما ارائه می کنیم در. می کنید

 .عملکرد پایدار اطمینان حاصل شود

 راه حل های کامل به سرعت ارسال می شوند

به همین دلیل هدف ما ارائه یک . در فدرال فیلتر ، ما بار مالی ناشی از خرابی و بهره وری از دست رفته را درک می کنیم

شما  قطعات لیفتراک کوماتسو راه حل کامل قطعات در سریع ترین زمان ممکن است. ما با شما کار خواهیم کرد تا نیازهای

ما برای اکثر سفارشات، بسته به در . را به طور کامل درک کنیم، قطعات صحیح را پیدا کنیم و آنها را به سرعت ارسال کنیم

 .دسترس بودن و منطقه، ارسال سریع روز بعد را ارائه می دهیم

ی از کارشناسان صنعتپشتیبان  

https://federalfilter.ir/komatsu-filter/
https://federalfilter.ir/komatsu-filter/


با دسترسی به کاتالوگ قطعات از همه . تیم ما چالش های صنایع مختلف و تجهیزات مورد استفاده آنها را درک می کند

تنها چیزی که ما نیاز داریم مدل، . ها ارائه کنیم ها و مدل های جامعی را برای همه مدل حل توانیم راه برندهای پیشرو، می

این کار شما را از دردسر ردیابی شماره . توضیحی در مورد مشکل برای تعیین قطعات صحیح است شماره سریال شما و

  .قطعات و به روز رسانی آنها در طول زمان نجات می دهد

فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال

 

خچه ی برند کوماتسوتاری  
پس از کاترپیالر، بزرگترین تولید کننده . سال سابقه در بخش صنعتی است 011کوماتسو یک شرکت ژاپنی با بیش از 

عالوه بر این، کوماتسو همچنین برای ماشین آالت . ماشین آالت صنعتی برای ساخت و ساز و معدن در جهان است

زر و غیره تولید می کندمطبوعات، استفاده نظامی، فناوری های لی . 
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عالوه بر کیت سیلندر، : طیف وسیعی از قطعات یدکی موتور قابل تطبیق کوماتسو راه حل کاملی برای یکسو کننده است

اشر، مهر و موم روغن، یاتاقان ها و سوپاپ های موتور، میل لنگ، میل بادامک، پمپ سوخت، پمپ روغن، مجموعه و

های سرسیلندر، روتاتور سوپاپ و پایه شاتون و  ، پیچ(که همیشه باید تعویض شوند)های شاتون  کیت تعمیر پمپ آب، پیچ

ریع، ما می توانیم قطعات تزریق، توربوشارژر یا سایر در صورت تقاضا و با زمان تحویل بسیار س. های میل بادامک بوش

 .قطعات یدکی موتور کوماتسو را در اختیار شما قرار دهیم

فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال

 قطعات موتورهای کوماتسو
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موتورهای . تأسیس شد، دومین تولید کننده بزرگ محصوالت ساختمانی و معدنی در جهان است 0891کوماتسو که در سال 

رسد که قطعات جایگزین ما نیز همین کار  شوند، بنابراین درست به نظر می ها بیشتر به خاطر دوام شدیدشان شناخته می آن

 .را داشته باشند

 

KMP  قطعات کوماتسو® برند  

مناسب برای موتورهای کوماتسو را  ®KMP Brand ما به عنوان یکی از اولین برندهایی که قطعات یدکی جایگزین

توسعه دادیم، ما همچنان بر دانش گسترده خود افزوده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که طیف وسیعی از قطعات و قطعات 

استکوماتسو از باالترین کیفیت برخوردار  ®KMP Brand جایگزین . 



فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال

 قطعات تعویض غیر موتوری کوماتسو

لدوزرهایمحدوده غیر موتوری قطعات مناسب برای بو  D60 تا D355 و برای بیل مکانیکی PC120 تا PC240  را

 .پوشش می دهد

 قطعات تعویض موتور کوماتسو

، 001، 001، 019، 011، 011، 81نسخه های  –: محدوده موتور شامل قطعات با کیفیت مناسب برای موارد زیر است

و کوماتسو کامینز 071، 011، 011، 031، 011  NH220 و NT855. 

قطعات به طور کامل با تمام  OEM قابل تعویض هستند. 
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