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 NACHIبلبرینگ شیار عمیق 
  بلبرینگ ها کاربرد گسترده ای در صنایع کوچک و بزرگ دارند، این قطعات پرمصرف تنوع زیادی نیز در ساخت و تولید دارند 

کمپانی های معروف و بزرگی در سراسر دنیا در زمینه    یکی از پرکاربردترین انواع بلبرینگ ها، بلبرینگ شیار عمیق است.  که

  چاکوکه توسط گروه بازرگانی   NACHI، بلبرینگ شیار عمیق بخشتولید انواع بلبرینگ ها فعالیت می کنند، از این رو در این  

 NACHI  قیعم  اریش  نگیبلبراگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید    .ی قرار گرفته شده استدر ایران به فروش می رسد، مورد بررس



(Deep Groove Ball Bearings nachi)    هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این

 محصول به دست آورید.

 

 

 

 ساخت چه کمپانی است؟  NACHIبلبرینگ شیار عمیق 

محصوالت خود را که در زمینه تولید ربات های صنعتی، ابزار و ماشین آالت، انواع بلبرینگ   Nachi-Fujikoshiشرکت ژاپنی  

کلیه محصوالت برند ژاپنی ناچی به    روانه بازار سایر کشورهای جهان کرده است.  Nachiها و رولبرینگ ها است با نام تجاری  

از این رو با اطمینان باال  ،  ی در ساخت و تولید برخوردار هستنددلیل بهره گیری از فناوری های پیشرفته روز دنیا از کیفیت باالی

 ساخت ژاپن را خریداری کرد.  NACHIمی توان بلبرینگ های شیار عمیق 

 

 اصل  یناچ قیعم اریش نگیبلبر مشخصاتبررسی  



شوند که از استحکام و  بلبرینگ های شیار عمیق ناچی اصل یکی از بهترین و باکیفیت ترین بلبرینگ های صنعتی محسوب می  

به دلیل طراحی ساده و قدرت کارکرد در سرعت های باال این نوع بلبرینگ ها کاربرد وسیعی    طول عمر باالیی برخوردار هستند.

بلبرینگ های   در بازار به بلبرینگ های شیار عمیق، بلبرینگ های ساده یا شش هزاری گفته می شود. در صنایع مختلف دارند. 

  این برند ژاپنی، به شکل ساده، واشر الستیکی و واشر فلزی با قابلیت کارکرد در سرعت های باال تولید می شوند. شیار عمیق  

و استاندارد های اروپایی   ISO9001استاندارد بلبرینگ های شیار عمیق برند ناچی شامل؛ استاندارد های سیستمی و مدیریتی  

 اروپا می باشد.    CEکیفیت شامل استاندارد 

 

 کدام اند؟  Nachiنواع بلبرینگ های شیار عمیق ا
 بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه ناچی •

 بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه ناچی •

 بلبرینگ شیار عمیق از فوالد ضد زنگ ناچی  •

 بلبرینگ شیار عمیق با شیار جازدنی ناچی  •

 

 ویژگی های بلبرینگ های شیار عمیق ناچی 
پر مصرف ترین نوع بلبرینگ    دارند.بار شعاعی و بار محوری را از هر دو طرف  توانایی تحمل      میق ناچیر ع شیا  یها  بلبرینگ

این نوع بلبرینگ ها،     می شود.    ساخته ،می باشد  nbrفلزی و الستیکی که معموال از جنس   کاسه نمدبا   ی شیار عمیق ناچیها

 تحمل می کنند. از هر دو طرف  را بار محوری وهم بار شعاعی هم  شیار ساچمه ای عمیق و یکپارچه  وجود دلیلبه 

 

 چیست؟  Nachiمزایای بلبرینگ شیار عمیق 
آیند زیرا به دلیل طول عمر باال و همچنین قابلیت کارکرد در  های صنعتی به حساب میها، از جمله بهترین بلبرینگاین نوع بلبرینگ  

توان به موارد زیر  های شیار عمیق میگیرند. از جمله مزایای این نوع بلبرینگباال، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میهای  سرعت 

 اشاره کرد: 

 قیمت مناسب بلبرینگ نسبت با کیفیت باالی آن •

 استحکام و طول عمر باال  •

 کارکرد و بازدهی باال  •

 توانایی کارکرد بلبرینگ در سرعت باال  •

 به گریس کاری برای برخی مدل های بلبرینگ های ناچی  عدم نیاز •

 تنوع در ابعاد و سایز  •

 



 بلبرینگ شیار عمیق ناچی چه کاربردی دارند؟   
باال نیز قابلیت اجرا دارند به همین   های، در اشکال مختلف قابل طراحی هستند و همچنین در سرعت بلبرینگ شیار عمیق ناچی 

  برخی موارد مصرف بلبرینگ های شیار عمیق ناچی ها و ماشین آالت صنعتی مختلفی قابل استفاده هستند.  خاطر در دستگاه

 است از: عبارت

 انواع کمپرسور  •

 استفاده در گیربکس  •

 به کار گیری در انواع موتور •

 به کارگیری در انواع پمپ   •

 سازیکاربرد در چرخ  •

 استفاده در تراشکاری •

 

 قیمت بلبرینگ ناچی شیار عمیق چقدر است؟ 

و همچنین نوسانات قیمت بازار، قیمت بلبرینگ ناچی شیار عمیق باید از واحد فروش   Nachiهایبه دلیل وارداتی بودن بلبرینگ  

ارائه دهنده    چاکودر حال حاضر شرکت مهندسی بازرگانی    اعالم گردد.  شماپرسیده شود تا قیمت بروز این کاال خدمت    چاکو

می باشد که این برند اصل و باکیفیت را به صورت کامال قانونی از مبادی رسمی وارد کشور کرده  Nachiمحصوالت برند ژاپنی  

جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین خرید و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان    و در اختیار صنایع داخلی قرار می دهد.  

 تماس حاصل فرمائید.  چاکوو مشاوران 


