
 

 

 

 

 

 

 

 

 KOYOبلبرینگ تماس زاویه ای 
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 KOYO یا هیتماس زاو نگیبلبر

  ار یشکل بس  یدوران  یبا سرعت ها  یاتصاالت  یو از آن ها برا  است توسط کشور ژاپن ساخته شده  KOYO  ای  زاویه  تماس  بلبرینگ

استفاده م  ا  یباال  زاو  یها  نگیبلبر  نیشود. داخل  تعب  نوع ساچمه  کی   یا  هیتماس  اشده    هیمدور  ا  یساچمه رو  نیکه   ی قفسه 

اگر شما    اغلب در تعداد باال هستند.   Koyoکار رفته در    به  ی ساچمه هاتوجه داشته باشید که   ار داده شده است.قر  شکل  یمخروط

باشید تا اطالعات کامل تری در    KOYO  ای   زاویه  تماس  بلبرینگنیز به دنبال تهیه و خرید   هستید با ما در این بخش همراه 

 آورید. خصوص این محصول به دست 

 

 

 

 KOYO  ای   زاویه  تماس  ینگبربل  مشخصات

در  نگیبلبر  نیا روواق  ها،  الکت کمپرسوراتصاالت    یع  چن  روموتور،  هم  م  ربکسیگ  نیو  نصب  انگرد  ی ها  در  بلبر  نید.    نگینوع 

انواع   ر یسا  نیها در ب  نگیبلبراز  نوع    نیا  قتیدر حق  که  باال به کار رفته است  یسخت  از جنس فوالد با نوع  اژینوع آل  ک ی،  صنعتی

 هستند.   برخوردار یتر شیساخته شده توسط کشور ژاپن از عمر و دوام و مقاومت ب تماس زاویه ای  نگیبلبر

 

 KOYO  ای  زاویه  تماس  بلبرینگموارد استفاده از  

و هم    ها   نگیو انواع رولبر   یکف گرد، سوزن   ی ها  نگیبزرگ تر در انواع بلبر  ی در ابعاد  KOYO  ای  زاویه  تماس   بلبرینگواقع    در

کاربر  نیچن صنعت  یمعدن  یها  یدر  م  یو  قرار  استفاده  بلبرردیگ  یهم مورد  استاندار  Koyo  یها  نگی.   ی برا  یمناسب  یها  داز 

 تیها هنوز هم جز اولو  نگیبلبر  نیکه ا  هستند  برخورداری  صنعت  یها  نیماش  یفرسوده رو  خراب و  یها  نگیکردن بلبر  نیگزیجا

 به شمار می روند. نیمتخصص یها

 



 در بازار موجود است؟  KOYO  ای زاویه  تماس  بلبرینگچند نوع  

  یکه همگ   شده اند  دیو تول  هیصورت جفت شده و چهار نقطه تهه  ب  فه،یرد  دو   فه،یبه صورت تک رد  زین  صنعتی  نگ یبلبرنوع    نیا

  اد ی دقت ز  یبرا  و   باال   اریبس  یسرعت دوران  یبرا  قتیدر حق  یا  هیتماس زاو  یها  نگینوع بلبر  نی ا  باشند.   ی محصول کشور ژاپن م

 . به صورت همزمان تحمل کنند را یو محور ی بار شعاع  بیاز ترک یی اه  توانند بار یم نیچنده است. همآن ساخته ش

 

 است؟ چقدر    KOYO  ای  زاویه  تماس   بلبرینگ  قیمت

لیس ارائه  به  نیاز  اگر  رو  این  از  باشد،  متفاوت  تواند  می  مختلفی  و  متنوع  موارد  به  بسته  محصوالت  این  آخرین  قیمت   قیمت ت 

در تماس باشید تا اطالعات کامل    شرکت چاکوبخش پشتیبانی با  ، می توانید از طریق  دارید  KOYO  ای  زاویه  ستما  بلبرینگ

 ل و همچنین نحوه تهیه و خرید آن به دست آورید. ت این محصو تری در خصوص قیم

 

 


