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 TIMKENبلبرینگ شیار عمیق 
بلبرینگ ها در بسیاری از ماشین آالت صنعتی، معدنی و کشاورزی و حتی صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرند و از 

به بررسی بلبرینگ    بخشآنجا که برندهای مختلفی از آن توسط شرکت های بازرگانی وارد کشور می شود، در همین راستا در این  

اگر شما نیز به دنبال تهیه و   .عرضه می شود، پرداخته ایم  چاکوگروه بازرگانی    که توسط  )تیمکن(  TIMKENشیار عمیق  

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول  TIMKEN  قیعم اریش  نگیبلبرخرید  

 به دست آورید. 

 

 

 

 ساخت کدام کشور است؟  TIMKENبلبرینگ شیار عمیق 

در    TIMKEN( در زمینه تولید انواع رولبرینگ و بلبرینگ با نام تجاری    TIMKENبرند معتبر و باکیفیت آمریکایی تیمکن)  

 .ها از جمله بلبرینگ های شیار عمیق است انواع بلبرینگقادر به تولید کمپانی تیمکن   ایران و سایر کشورها فعالیت می کند.

 

 Timken قیعم اریش نگیبلبر مشخصاتبررسی  

آمریکا، جزو باکیفیت ترین بلبرینگ های موجود در بازار ایران هستند   TIMKENدر حال حاضر بلبرینگ های شیار عمیق برند  

اندارد تحت اداره است  TIMKENبلبرینگ های شیار عمیق   خریداری کنید.   چاکوکه می توانید انواع آن را از طریق گروه بازرگانی  

 میلی متر تولید می شوند.  600میلی متر تا  3صنایع آمریکا می باشند که در کدهای مختلف و در سایزبندی هایی از 



 

 عبارتند از :  TIMKENانواع بلبرینگ شیار عمیق  

 : TIMKENبلبرینگ شیار عمیق دو هزاری  •

بر روی حلقه داخلی بلبرینگ شیار عمیق دو  و    این نوع بلبرینگ در شافتی به کار می رود که با دقت زیادی پرداخته شده باشد  

 هزاری شکافی وجود دارد که به کمک یک پیچ می توان از لغزش حلقه روی شافت ممانعت کرد. 

 

 یک ردیفه: TIMKENبلبرینگ شیار عمیق شش هزاری  •

به دلیل داشتن شیار ساچمه ای عمیق و یکپارچه، هم بار شعاعی و هم بار محوری را از هر دو طرف تحمل    این نوع بلبرینگ 

هزاری   می کند. بلبرینگ شیار عمیق شش  افت   TIMKENمتداولترین  دارای  و الستیکی)  فلزی  نمد  با کاسه  ردیفه  یک 

ه نمد بوده و با گریس پر شده اند لذا هنگام جا زدن این نوع بلبرینگ چون در هر دو طرف دارای کاس ساخته می شود. سرعت(

 از گرم کردن یا شستن آنها باید جلوگیری کرد.

 دو ردیفه) دو تایی(: TIMKENبلبرینگ شیار عمیق  •

 یک ردیفه دارد که دارای شیار عمیق بدون وقفه ای است.  TIMKENاین نوع بلبرینگ طراحی شبیه به بلبرینگ شیار عمیق  

قطر داخلی و   دو ردیفه تحمل بارهای محوری در هر دو جهت و تحمل بار شعاعی را دارد.  TIMKENبلبرینگ شیار عمیق  

دو ردیفه نسبت به یک ردیفه عریض تر است و ظرفیت باالتری نیز دارد لذا چنانچه    TIMKENخارجی بلبرینگ شیار عمیق  

تحمل بار اعمال شده را نداشته باشند) در اصطالح عامیانه ساچمه گرد شود( از بلبرینگ شیار عمیق   ردیفهبلبرینگ های تک  

TIMKEN  .دو ردیفه استفاده می شود 

 

 ست؟ چی TIMKENستاندارد بلبرینگ شیار عمیق ا

 طبق استانداردهای خاصی مطابق با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز جهان ساخته می شوند.  TIMKENبلبرینگ شیار عمیق  

استحکام و دوام باال و همچنین کارکرد مناسب بلبرینگ های شیار عمیق در سرعت های زیاد به دلیل استاندارد بودن این نوع 

خود به خوبی گواه استاندارد   TIMKENهای جهانی درج شده بر روی کلیه محصوالت برند  وجود استاندارد بلبرینگ ها می باشد. 

سبب بهبود کیفیت بلبرینگ و پیشرفت استانداردهای تولید    TIMKENکیفیت باالی محصوالت   بودن این کاالها می باشد.

 بلبرینگ در دنیا شده است.  

 

 چقدر است؟  TIMKENقیمت بلبرینگ های شیار عمیق 

به طور مرتب باید  TIMKEN  (GROOVE BALL BEARING TIMKEN  )قیمت انواع بلبرینگ های شیار عمیق برند  

واحد فروش گروه  بروزرسانی شود زیرا در حال حاضر این نوع بلبرینگ ها در بازار کشور دچار نوسانات قیمتی شدیدی قرار دارد.

پاسخگوی کل  24به صورت    چاکومهندسی   انواع     سواالتیه  ساعته  شما مشتریان عزیز در خصوص قیمت و سایر مشخصات 



بلبرینگ شیار عمیق می باشد، کافی است با شماره های تماس درج شده در سایت با کارشناسان و مشاوران فروش گروه بازرگانی  

 ما در تماس باشید. 


