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 SKFبلبرینگ کف گرد 

 

که شناخت آن ها خالی از لطف نیست. بلبرینگ یکی از   نددر صنایع مختلف قطعاتی به طور مشترک استفاده می شو 

این قطعه دارای انواع مختلفی است که بلبرینگ  .  استپر استفاده ترین قطعات در ماشین آالت صنعتی و خودروها  

آ استفاده ترین های  از پر  فعالیت  اشد.ی بن مکف گرد یکی  بلبرینگ کف گرد  تولید  شرکت های متعددی در زمینه 

دارید حتما در  را    SKFاگر قصد خرید بلبرینگ کف گرد    می باشد.   ها   آن   ترین   یکی از نام آشنا  SKFدارند که برند  

این محصول، مزایا، ویژگی ها بتوانید اطالعات کامل تری در خصوص  تا  باشید  با ما همراه  کسب .  و..  این بخش 

 کنید. 

 

 

 در زمینه تولید بلبرینگ  SKFمعرفی برند 

است، کمپانی  بلبرینگ کامال تضمین شده  یعنی  آن  تولیدی  قطعات  کیفیت  که  برندهای مشهور  و  ها  از کمپانی  یکی 

SKF    فعالیت خود را آغاز کرده است و از تمام تجهیزات به روز در    1907می باشد. این کمپانی سوئدی در سال

گاه های معتبر و  دارای پژوهش  SKFنکته مهم این است که کمپانی   د قطعات با کیفیت استفاده می کند.ی تولیراستا

تجهیزات تولید شده  جالب است بدانید که   ا همواره محصوالت جدید و مطابق با نیاز روز را تولید نماید.متعددی است ت

د داشت و قطعات تولیدی آن در صنعت های مختلفی به  توسط این برند سوئدی اثر منفی بر روی محیط زیست نخواه

 SKFمی خواهید، یک بلبرینگ کف گرد با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنید، بلبرینگ  کار گرفته می شود. اگر  

 خواهد بود.انتخاب مناسبی 

 

 بلبرینگ چیست؟ 

د. این قطعه صنعتی در ساختار  یاتاقان است که اصطکاک ناشی از دوران و حرکت را کاهش می دهن  نوعی  بلبرینگ

این چرخ  که می توانند بارهای شعاعی و محوری را به خوبی تحمل کنند.  برخوردار استساچمه هایی گرد  از  خود  

بر    اشین آالت صنعتی که دارای چرخش هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.دنده چرخشی در قسمت های مختلف م

فشار ها در نهایت می تواند باعث شکست آن ها این  ج از حد وارد شود چرا که  بلبرینگ ها نباید فشارهای خار  روی

 شود.

 

 چیست؟ SKFبلبرینگ کف گرد 

یا هر دو را تحمل کنند. بلبرینگ کف گرد و  ی، محوری  عهمان طور که گفته شد، بلبرینگ ها می توانند بارهای شعا

SKF    بلبرینگ کف    نخواهند داشت.تحمل بارهای شعاعی را  تحمل بارهای محوری کاربرد دارند و توانایی  در  تنها

مقاومت بسیار خوبی را از خود نشان می دهد و این امر به دلیل کیفیت بی چون   در برابر بارهای محوری  SKFگرد  

بلبرینگ کف گرد خود را به گونه ای تولید کرده است که می توان آن ها را از    SKFاست. کمپانی    ها   و چرای آن

 فته است. دا کرد. این قطعات شامل واشر، بدنه و ساچمه هایی است که در بلبرینگ کف گرد قرار گریکدیگر ج

 



 

 

 SKFانواع بلبرینگ کف گرد 

در دو نوع طراحی شده است که هر کدام از آن ها در سرعت های مختلفی کارایی الزم را    SKF  بلبرینگ کف گرد

 د، باید با انواع آن که در ادامه معرفی شده اند، آشنا شوید. را داری SKFدارند. اگر قصد خرید بلبرینگ کف گرد 

 تک ردیفه SKFبلبرینگ کف گرد 

تنها توانایی تحمل بارهای محوری را در یک جهت داراست که نام آن    SKF  این نوع از بلبرینگ کف گرد

رار بگیرد زیرا قادر به  نیز گویای همه چیز است. در این نوع نیز نباید بلبرینگ تحت نیروهای شعاعی ق

 یفه به صورت زیر است:تک رد SKFتحمل آن ها نخواهد بود. اجزای سازنده بلبرینگ کف گرد 

 واشر با شیار ساچمه ▪

 واشر محفظه با شیار ساچمه ▪

 قفسه همراه با ساچمه ▪

 

 دو ردیفه  SKFبلبرینگ کف گرد 

ن نوع تحمل و توانایی بارهای محوری  دو ردیفه پیداست، ای  SKF همان طور که از نام بلبرینگ کف گرد  

د یک ردیفه می باشد. در این نوع از بلبرینگ  در دو طرف را داراست که کامال برخالف بلبرینگ کف گر

دو ردیفه در ادامه ذکر    SKFنیز بارهای شعاعی نباید به آن وارد شود. اجزای سازنده بلبرینگ کف گرد  

 شده است:

 واشر شافت دارای دو شیار ساچمه ▪

 واشر محفظه  2تعداد  ▪

 ردیف قفسه همراه با ساچمه 2تعداد  ▪



 

  می توان اجزا سازنده را به راحتی از یک دیگر تفکیک و جداسازی  SKFف گرد  در هر دو نوع از بلبرینگ های ک

  نمود.

 

 SKFمشخصات بلبرینگ کف گرد 

د برند و شرکت سازنده آن کامال معتبر برای آن که قطعه خریداری شده دوام باال و کارایی الزم را داشته باشد، بای

د در بازار است که کیفیت در تمام اجزای سازنده آن به چشم  یکی از بهترین های موجو SKFباشد. بلبرینگ کف گرد 

بلبرینگ کف گرد   آید. برخی از مشخصات  آن ها را در ذهن    SKFمی  تا در زمان خرید  اند  لیست شده  ادامه  در 

 داشته باشید:

 رخش مناسب و قابل توجهی برخوردار هستند که اصطکاک بین قطعات را بسیار کم می کنند. از سرعت چ ✓

 ان راحت است زیرا به راحتی هر چه تمام تر می توان اجزای آن را از یکدیگر جدا نمود.نصب  ✓

 توانایی تحمل بارهای محوری را تا مقیاس های باال دارا می باشند. ✓

 تحمل بارهای شعاعی را ندارند.  ✓

 کیفیت الزم و کافی برخوردار می باشند. از ✓

 در قطرها و اندازه های مختلفی ساخته می شوند. ✓

از جنس های مختلفی چون فوالد پرس شده، برنج و فوالد ماشین کاری    SKFفسه های بلبرینگ کف گرد  ق ✓

 شده ساخته شده است. 

 دوام و طول عمر آن ها باالست. ✓

 

 

 چقدر است؟  SKFقیمت بلبرینگ کف گرد 

ددی  یکی از بهترین بلبرینگ های موجود در بازار است که در قیمت گذاری آن عوامل متع  SKFبلبرینگ کف گرد  

 ییر قیمت این قطعه صنعتی می شوند.دخیل هستند. مواردی چون کیفیت، برند، ابعاد و ... همگی سبب تغ



چاکو ارتباط   مهندسی بازرگانی  در تیم  ما  می توانید با مشاوران  SKFبرای اطالع دقیق از قیمت بلبرینگ کف گرد  

 خواهد دارد. ، ضمانت کیفیت محصوالت را به همراه مارید همچنین خ .دبرقرار کنی

 


