
 پیستون کوماتسو
 . لیفتراک تورک ساخته شده است KOM موتور برای قطعات یدکی بیل مکانیکی کوماتسو یانمار پیستون کوماتسو 

نگهداری و تعمیر . منه فعالیت های ما را گسترش دادند و درست است که آنها نه تنها ابزار بلکه دوستان هستندوسایل نقلیه دا

بزرگترین . مناسب می تواند آنها را در شرایط خوبی نگه دارد و به تعداد زیادی قطعات و لوازم جانبی خودرو نیاز دارد

 .بیابید فدرال فیلتر مجموعه قطعات خودرو، ابزارآالت خودرو، و لوازم جانبی خودرو و موتورسیکلت را در
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،  لوازم یدکی موتور کوماتسو به پیستون کوماتسو برای وسایل نقلیه و زمین های مختلف نیاز دارید؟ ما پیستون ارزان،

فدرال فیلتر شما را پوشش داده است و جستجوی . قطعات یدکی برای فروش و موارد دیگر را برای رفع نیازهای شما داریم

به یاد داشته باشید قبل از تصمیم گیری برای کسب . انواع پیستون کوماتسو و تامین کنندگان در چین را آسان می کند

آیا با منبع یابی مشکلی . عمده فروشان پیستون کوماتسو تماس بگیرید/ تولید کنندگان / با تامین کنندگان اطالعات بیشتر 

 . دارید؟ فقط با ما تماس بگیرید و هر سوالی را بپرسید

 

 3: گارانتی! زمان تحویل نمی خواهد یک ماه مانند آنچه که آنالین نشان داده شده است، شما می توانید با اطمینان خرید کنید

ارسال کرده ایم، خدمات تعمیر یا  ماه، در صورت وجود هرگونه مشکل کیفیت محصولی که در طول گارانتی برای شما

 .تعویض یا بازگشت رایگان ارائه می دهیم

آسترهای ما دارای . برای موتورهای از قطعات با باالترین کیفیت مونتاژ می شوند CTP Liner & Piston کیت های

حلقه مناسب هستندشعاع رول بریده شده در زیر فلنج برای جلوگیری از شکستگی، و روکش متقاطع دقیق برای نشستن  . 

https://federalfilter.ir/komatsu-engine-spare-parts/
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کیت های آستر. آسترها برای اطمینان از استحکام و دوام، عملیات حرارتی را دریافت می کنند  CTP  شامل پیستون های

، رینگ های پیستون، پین پیستون، نگهدارنده پین، آستر و مهر و موم هستنددرجه یک . 

 :جزء اصلی دارد ۴پیستون موتور کوماتسو به طور کلی 

 تاج پیستون-۱

 دامنه یا بخش پایین پیستون-۲

 ها شیار رینگ-3
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 سوراخ گژن پین-۴
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