
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOYOبلبرینگ شیار عمیق 
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 KOYOبلبرینگ شیار عمیق 

ساخت کشورهای مختلفی هستند که کیفیت های متفاوتی نیز از نظر ساخت و تولید    ،بلبرینگ های موجود در بازار مصرف

در کشور  چاکوساخت کشور ژاپن که توسط گروه بازرگانی  KOYO، بلبرینگ شیار عمیق بخشدارند، در همین راستا در این 

هستید    KOYO  قیعم  اریش  نگیبلبراگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید   به فروش می رسد، مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری را کسب کنید. 

 

 

    

 بلبرینگ شیار عمیق چیست و چه کاربردی دارد؟ 

است که دارای یک شیار عمیق می بلبرینگ شیار عمیق متداولترین و پرمصرف ترین بلبرینگ مورد استفاده در صنایع مختلف  

این نوع بلبرینگ از ساچمه، رینگ داخلی، رینگ خارجی و قفسه ساخته شده است که به دلیل  این ساختار ساده، نگه    باشد. 

درت کارکرد در  ، قاز ویژگی های بارز بلبرینگ شیار عمیق، میتوان به ظرفیت تحمل بار زیاد داری و تعویض آن آسان می باشد.  

بلبرینگ شیار عمیق در ابعاد مختلفی    های باال، اصطکاک کم، کارکرد بدون صدا و کیفیت باالی ساخت آن اشاره کرد.  سرعت

بلبرینگ ها به صورت ساده، یک ردیف ساچمه و دو ردیف   ساخته می شوند و در صنایع سنگین و سبک کاربردهای زیادی دارند.

 ساچمه ساخته می شوند. 

 

 ساخت چه کشوری است؟  KOYOند بلبرینگ شیار عمیق بر

باکیفیت کویو بسیار  و  معتبر  تجاری شرکت مهندسی  KOYO)    برند  نام   )JTEKT    از متنوعی  است که محصوالت  ژاپن 

  صنعتی   هایبلبرینگ اعانو  متر را تولید می کند.   7بلبرینگ های میلیمتری تا بلبرینگ های بسیار بزرگ با قطر بیرونی بیش از  

هم اکنون   جهت استفاده در صنایع پیشرفته، با تکنولوژی های مدرن و از مواد درجه یک ساخته می شوند.  KOYOمدرن  

در حال حاضر بلبرینگ های شیار عمیق برند معتبر  کارخانه در هفت کشور جهان می باشد. 18دارای   KOYOشرکت ژاپنی 

KOYO  یز ارائه می شود.  در ایران به هموطنان عز چاکوتوسط شرکت مهندسی بازرگانی 

 

 KOYO قیعم اریش نگیبلبر مشخصاتبررسی 

بلبرینگ های شیار عمیق که در بازار به آنها بلبرینگ های شش هزاری یا ساده نیز گفته می شود به دلیل طراحی ساده، غیرقابل  

محسوب می  نگ صنعتیانواع بیریتفکیک و قدرت کارکرد در سرعت های باال دامنه کاربرد وسیعی دارند و از پرمصرف ترین 

 عبارتند از: Koyoانواع بلبرینگ شیار عمیق  شوند.



بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه: این نوع بلبرینگ بار شعاعی و بار محوری را از دو طرف تحمل می کند و دارای شیار  •

با گریس  از آنجا بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه از هر دو طرف کاسه نمد داشته و  ساچمه ای عمیق و یکدست است. 

 پر می شوند لذا هنگام جا زدن نباید شسته یا گرم شوند. 

دو ردیفه،    داربلبرینگ شیار  بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه: طراحی این نوع بلبرینگ شبیه بلبرینگ یک ردیفه است. •

هنگامی که بلبرینگ تک ردیفه تحمل     شیار عمیق بدون وقفه دارد و بین ساچمه ها و شیار عمیق انطباق وجود دارد.

 بار کافی را نداشته باشد، از بلبرینگ های دو ردیفه استفاده می شود.  

 بلبرینگ شیار عمیق از فوالد ضد زنگ •

 بلبرینگ شیار عمیق با شیار جازدنی •

 

 چه استانداردهایی دارند؟  KOYOبلبرینگ های شیار عمیق  

با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته   KOYOکلیه استانداردهای جهانی در تولید و ساخت بلبرینگ های شیار عمیق  

دارای چندین کد محصول است که نشان   KOYOبکار گرفته شده است به طوری که هر یک از انواع بلبرینگ های شیار عمیق  

از کلیه مشخصات و کدهای موجود  باشد.  می    یاردارش  بلبرینگدهنده مشخصات و ویژگی های مخصوص هر   جهت اطالع 

تماس حاصل    چاکوبا واحد فروش گروه بازرگانی    قیار عمیش بلبرینگ    قیمتو همچنین    KOYOبلبرینگ های شیار عمیق  

تضمین  چاکوبازرگانی  مهندسی  تیم   فرمائید. باالی  با  کارایی  و  استحکام  عمیق  کیفیت،  شیار  های  ژاپنی   بلبرینگ    برند 

KOYO  یک انتخاب بی نظیر   به مشتریان عزیز این اطمینان خاطر را می دهند که ثبت سفارش و خرید محصوالت برند کویو

 د که رضایت باالی شما را جلب خواهد کرد.خواهد بو بسیار کارآمدو 

 


