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 FAGبلبرینگ کف گرد 

 

 

چرخشی دارند که برای این امر هر چه اصطکاک کمتر باشد، کارایی و ماشین آالت صنعتی همواره حرکت دورانی و 

بلبرینگ است که در صنعت های مختلف به ویژه در    ،طول عمر قطعات افزایش می یابد. یکی از قطعات پر استفاده

انواع مختل می  ها  آن  یکی از  ف بلبرینگ ها تولید می شود که بلبرینگ کف گرد  خودرو سازی بسیار نام آشناست. 

 باشد.

یکی از معتبرترین ها می باشد.   FAGدر تمام دنیا برندهای مختلفی در زمینه تولید بلبرینگ فعالیت دارند که برند  

تا اطالعات کامل را دارید در این بخش با ما همراه باشید    FAG  گرد  کف  بلبرینگخرید  اگر شما نیز قصد تهیه و  

 ن، ویژگی ها و... به دست آورید.ای استفاده از آمزایتری در خصوص این محصول، 

 

 

 

 آشنا شوید.   FAGبا برند 

شرکت ها و کمپانی های زیادی نسبت به تولید بلبرینگ کف گرد اقدام کرده اند که در این بین تنها برخی از آن ها  

هستند.   آشنا  نام  و  از    FAGمعروف  آش  یکی  که  نام  است  بلبرینگ  تولید  در  ها  برندناترین  واقع  زیر    FAG  در 

 پانی گروه شفلر است که قطعات صنعتی مختلفی را تولید می کند. مجموعه ای از کم

 FAGاین شرکت آلمانی آنقدر بزرگ و معتبر است که نیروهای متخصص را به کار می گیرد و بلبرینگ کف گرد  

ک با  عیار  تمام  بلبرینگ  برنیک  این  باالست.  بسیار  هوافضا،  یفیت  های  زمینه  در  را  صنعتی  آالت  ماشین  نیاز  د 

 روسازی، ساخت توربین و .. برطرف کرده است. خود



 

 

 

 

 

 

را   FAGاستانداردهای کشور آلمان در تولید قطعات صنعتی بسیار سخت گیرانه است و همین امر بلبرینگ کف گرد  

پس اگر به دنبال خرید  .  ه بهترین نوع بلبرینگ در بازار تبدیل کرده ستکه مطابق با استاندارد کشور المان است، ب

 آلمانی انتخاب مناسبی است زیرا کیفیت را به همراه دارد. FAGگرد هستید، برند  بلبرینگ کف 

 

 تعریفی کلی از بلبرینگ 

رینگ ها در حرکت  وفور مورد استفاده قرار می گیرد، بلبرینگ است. بلبیک قطعه صنعتی که در ماشین آالت به  

دارند   بین قطعات حضور  دورانی  بلبریهای  دهند.  را کاهش  توانایی  تا اصطکاک  دارند،  هایی که  با ساچمه  ها  نگ 

 تحمل بارهای شعاعی، محوری و در برخی موارد هر دو را دارا هستند.

در طراحی این قطعه زیاد   ساچمه ها در بلبرینگ توسط کنس داخلی و خارجی یا همان محفظه ها احاطه شده اند. تنوع

 نیای صنعت می باشد.یکی از پر مصرف ترین ها در د FAGاست که بلبرینگ کف گرد 

 

 چیست؟ FAGبلبرینگ کف گرد 

بلبرینگ ها را برای تحمل بارهای شعاعی و محور طراحی می کنند، اما همه آن ها تحمل هر دو نوع بار را ندارند  

که دارای دوام و مقاومت باالیی است، به راحتی در    FAG  اند. بلبرینگ کف گرد  بنابراین آن ها را دسته بندی کرده

 بارهای محوری دوام می آورد و آن ها را تحمل می کند.  برابر

پذیر  استفاده نکنید زیرا آسیب  آن برای بارهای شعاعی  از  دارد پس  بار محوری را  تنها تحمل  تنها و  بلبرینگ  این 

قرار گرفتن در بین قطعات، سطح تماس آن ها را به حداقل می رساند و همین امر ا  ب  FAG  بلبرینگ کف گرد  .است

 می شود که اصطکاک به کم ترین مقدار خود برسد.  سبب

به این صورت است که انتقال بار از الیه خارجی به ساچمه ها و سپس به الیه   FAG  نحوه عملکرد بلبرینگ کف گرد

 یا همان محفظه درونی انتقال می یابد که به دلیل شکل ساچمه های کروی، حرکت آن بسیار نرم و قابل قبول است. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 FAGانواع بلبرینگ کف گرد 

ه در دو نوع بلبرینگ کف گرد یک ردیفه و دو ردیفه  را دارید، باید بدانید ک  FAG  اگر قصد خرید بلبرینگ کف گرد

 ساخته می شود. در ادامه این دو مورد را به طور کامل بررسی کرده ایم:

 

 یک ردیفه FAGبلبرینگ کف گرد 

گونه ای نصب شود که بار محوری وارده بر آن، تنها از یک    یک طرفه باید به  FAG  بلبرینگ کف گرد

از بلبرینگ از واشر شفت، ساچمه و واشر بدنه استفاده شده است. الزم به  در ساخت این نوع  جهت باشد.  

 ذکر است که در این نوع از بلبرینگ باز هم نباید بار شعاعی به آن وارد شود. 

 نیز می شناسند. FAG 51000بلبرینگ  یک ردیفه را با نام FAG بلبرینگ کف گرد

 

 دو ردیفه FAGبلبرینگ کف گرد 

توانایی تحمل بار محوری از دو سمت را دارا می    یک ردیفه،  FAG  لبرینگ کف گردباین مورد برخالف  

 می باشد.  FAG 53000دو ردیفه، بلبرینگ  FAGنام دیگر بلبرینگ کف گرد . باشد

اچمه در کنار دو واشر محفظه وجود دارد و همچنین واشر شفت نیز  در ساختار این بلبرینگ دو قفسه و س

 ی باشد. دارای دو شیار ساچمه م

 

 آشنا شوید. FAGبلبرینگ کف گرد  مشخصات با 

و  بهترین  تا  داشت  را  دقت الزم  آن  انتخاب  در  باید  بنابراین  گرفته شود  کار  به  تجهیزات  بین  است،  قرار  بلبرینگ 

 مشخصات بلبرینگ امکان پذیر است. کرد که این امر با بررسی ویژگی ها و مناسب ترین آن را انتخاب

را در زیر  FAGمشخصات بلبرینگ کف گرد قطعی شود، تصمیم شما در خرید بلبرینگ  برای آن که در همین راستا

 بررسی کرده ایم:

بار شعاعی بر این    بلبرینگ کف گرد را تنها برای زمانی به کار بگیرید که بار محوری به آن وارد شود. ❖

 نوع از بلبرینگ باید وارد نشود.

 اهید شد زیرا نصب آن ها راحت و سریع است.برای نصب کردن آن دچار دردسر نخو ❖

 قابل جداسازی هستند. FAGاجزای سازنده بلبرینگ کف گرد  ❖

 کیفیت مواد به کار رفته در آن ها بسیار باالست.  ❖

 .در سرعت های باال بسیار خوب عمل می کنند ❖

گرد   ❖ بلبرینگ کف  از  استفاده  زمان  در  های الزم  مراقبت  ط  FAGاگر  انجام شود،  آن  به خوبی  عمر  ول 

 افزایش می یابد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 FAGبلبرینگ کف گرد  قیمت

ش بدون در نظر گرفتن شرایط بخقیمت بلبرینگ کف گرد براساس موارد مختلفی تعیین می شود که نمی توانیم در این  

 عنوان کنیم.یک عدد مشخص را برای آن   خاص این محصول،

تماس با مشاوران    اه ساده و سریع وجود دارد که آن هم یک ر   FAGاز قیمت بلبرینگ کف گرد    دقیق  برای آگاهیاما  

یت می توانید با ما در ارتباط  فن های موجود در ساماره تلبرای این منظور از ش  است.تیم مهندسی بازرگانی چاکو  

 باشید.

 


