
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZWZینگ تماس زاویه ای بلبر
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 ZWZ یا هیتماس زاو نگیبلبر

  یها  ونیها، کام  نیتورب  یخود برا  دیتول  ی در ابتدا  است  شده   د یو تول  هیته  نیکه توسط کشور چ  ZWZ  ای   زاویه  تماس  بلبرینگ

قرار می    ها، چرخ خودروها  ویلوکوموت  ن،یسنگ استفاده  از طی گاما    گرفتو... مورد  برند پس  از  این  به یکی  ذراندن زمانی کوتاه 

  ن یا وانست تجهیزات اصلی و کاربردی صنعت را تولید کند.و ت  های تولیدی در چین تبدیل شد   کارخانهگترین و مدرن ترین  بزر

عالوه بر آن که    حصوالتاین م  نیچنهم  و  داشته است  ینیچ  یها   نگیریدر توسعه و گسترش ب  ی ها در واقع نقش پر رنگ  نگیبلبر

اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید   ی رسد.دست مصرف کننده م   رین قیمت ممکن نیز بهمناسبی دارند، در ایده آل ت  کیفیت بسیار

هستید و قصد دارید اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید، در این بخش با    ZWZ  ای  زاویه  تماس  بلبرینگ

 ه باشید. همراما  

 

 

 

 ZWZ  ای  زاویه   تماس بلبرینگ مشخصاتآشنایی با  

نند. نکته قابل توجه ای مان تحمل کبود تا بار های محوری و شعاعی را به صورت همزقادر خواهند  ZWZ ای زاویه تماس بلبرینگ

است که این  دارد،  این محصول وجود  در  این محصوالت  ب  که  در  بار  آلفا، قدرت تحمل  زاویه  بزرگی  دلیل   بود.  متغییر خواهده 

  بار  این  تا  شود  می  ایجاد  نیز  محوری  بار  یک  مقابل  در  شود  وارد  صنعتی بلبرینگ  این  بر  شعاعی  بار  یک  که  هنگامی  همچنین

 ی ، دارا  ZWZ  یها  نگیبلبر .نمود   نصب  هم   کنار  جفتی  یا   و   دوتایی  صورت  به  را  بلبرینگ  صورت  این   در  که  نماید   مهار  را  شعاعی 

اندازه ها  یمختلف  یقطرها از    یمتر  ی لیم۱۵۰تا    یمتر  یلیم۱۲  یاز  این موضوع یکی  متفاوتهستند و  این    دالیل  قیمت  بودن 

صنعت  آن در  از    ی فراوان  یکاربرد ها  اشاره نمود که  ارداریش نگیبلبر   به  توان  یم   نگیبلبر  نینوع ا  نیتر  عیاز شا محصوالت است.

تماس    یها  نگیبلبر  نیا اشاره نمود.بزرگ    زاتیتجه  ی و حت  خانهآشپزدر لوازم    این موارد می توان به وجود آنجمله  می شود. از  

ها   نگیریب  نیدر ا ی شعاع  یبار ها نیشده اند. ا دیکنند تول ی بانیبهتر پشت  یو شعاع یمحور  یاز بارها که بتوانند نیا یبرا یا هیزاو

و    میم کنند دار را دنبال    هیزاو  ریمس  کی  ،ی برعکس شعاع   یمحور  یکنند اما بار ها  ی دنبال م  می را به طور مستقخط    کیدر واقع  

 د. نها دار نگیریب  ی هیدوال  ییتالش در جدا



 

 چقدر است؟ ZWZ  ای  زاویه  تماس   بلبرینگ  قیمت

ی توان یک قیمت ثابت و مشخص را برای میل است و ندخ  ZWZ ای زاویه تماس بلبرینگعوامل متنوع ای در تعیین قیمت نهایی 

در این محصوالت  شاهد قیمت های متنوع ای  و...  ل  ، مد، نرخ ارز  ت چراکه با توجه به ابعاد، نوع محصولاین محصول در نظر گرف

ه  طریق شمارمی توانید از    ZWZ  ای  زاویه   تماس  بلبرینگ  قیمتدر خصوص    بیشتراز این رو برای کسب اطالعات  خواهیم بود.  

 در تماس باشید.  چاکو  شرکت پشتیبانی  تلفن های موجود در سایت با واحد


