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 NSK بلبرینگ کف گرد

 

سیب پذیری قطعات را باال می برد. در ماشین آالت  که حالت دورانی دارند، اصطکاک و آقرار گرفتن دو قطعه بر روی یکدیگر  

از یک قطعه صنعتی به نام بلبرینگ استفاده    ،و سریعصنعتی این امر به وفور وجود دارد که برای جلوگیری و راه اندازی راحت  

بلبرینگ کف گرد   زیادی را به تولید آن تشویق و ترغیب کرده است. افراد  ، ند و همین امررینگ ها پر مصرف هستمی کنند. بلب

NSK    ،کیفیت این موضوع نشان دهنده  یکی از پرفروش ترین ها در ایران و جهان است که  این محصول  بسیار مشهور است

ا ما همراه باشید تا اطالعات  ر این بخش برا دارید د  NSK  گرد   کف  بلبرینگاگر شما قصد تهیه و خرید  .  استباالی محصول  

 کامل تری در خصوص این محصول، مزایا، معایب، ویژگی ها و... در اختیارتان قرار دهیم. 

 

 

 

 تولید کننده بلبرینگ کف گرد در جهان  NSKمعرفی برند  

کار و    1916این برند در سال  رینگ است که در ژاپن فعالیت می کند.  یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید بلب  NSKبرند  

استفعالیت خ آغاز کرده  را  نقاط جهان صادر می کند.  و  ود  اکثر  به  را  و در سال   اکنون محصوالت خود  زمان  از گذر  پس 

کارخانه    60های این برند مرز  عداد کارخانه  ... راه اندازی شد. اکنون ت  در انگلستان، آسیا، برزیل و   NSKتولیدی های    1970

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و مواد   ف گرد در دنیا را داراست.از تولید بلبرینگ کرا گذرانده است و سهم بزرگی  در دنیا  

 می باشد.   NSKدلیل موفقیت و فروش باالی بلبرینگ کف گرد  ،سازنده با کیفیت

 

 بلبرینگ چیست؟ 

غلتش در این  ز یاتاقان های غلتشی به حساب می آید.  ته شده از مواد با کیفیت است که یکی ابلبرینگ یک قطعه صنعتی ساخ

که از   یباید به گونه ای عمل کند که بارهای  صنعتی  بلبرینگدر واقع یک    قطعه به واسطه ساچمه های موجود در آن است

رکت دورانی دارند، برای کم کردن مقدار  بلبرینگ ها در تجهیزاتی که ح   ، را تحمل کند.سمت محور و یا شعاع وارد می شود

زمان چرخش   در  قطعه  اصطکاک  این  گیرند.  می  قرار  استفاده  عمیق، مورد  شیار  گرد،  بلبرینگ کف  مختلفی چون  انواع  در 

 پرداخته ایم. NSKکف گرد   تماس زاویه ای و ... طراحی و تولید می شوند که ما در ادامه به بررسی بلبرینگ

 



 را بیشتر بشناسید.   NSKد  بلبرینگ کف گر

می باشد که به عنوان یک مانع در برابر قرار گرفتن و کشیده شدن    عتی انواع بیرینگ صنیکی از    NSK  دبلبرینگ کف گر

توان بلبرینگ کف گرد می  را کم می کند.  نتیجه آن اصطکاک  بر روی یکدیگر عمل می کند که در  بارهای  دو سطح دوار  د 

به      NSKعملکرد بلبرینگ کف گرد   باشد.  رهای شعاعی در تجهیزات صنعتی مناسب نمیمحوری را تحمل کند و در برای با

حرکت می کند و دیگری ثابت است که ساچمه ها در بین این دو الیه ه یکی از الیه های تشکیل دهنده آن  این صورت است ک

ی گردد که سبب ایجاد حرکتی نرم می  حرک به ساچمه و سپس به الیه ثابت منتقل م قرار گرفته اند. حرکت از طریق الیه مت

باالیی    NSKبلبرینگ کف گرد   گردد. باالیی برخوردار است که در صورت نصب درست، دوام و طول عمر  از کیفیت بسیار 

 خواهد داشت.

 

 

 

 NSKدسته بندی بلبرینگ کف گرد 

هر کدام  NSKبلبرینگ کف گرد   گیرد که  کاربردهای خاص خود هستند.  در دو دسته جای می  انواع   NSK  دارای  تمام 

را با کیفیت عالی تولید و به بازار عرضه می کند که همین امر خیال خریداران را از هر نظر   کف گرد پالستیکیبلبرینگ  

 به صورت زیر می باشد: بلبرینگ کف گرد دسته بندی راحت می کند. 

 

 یک ردیفه  NSKلبرینگ کف گرد  ب •

گرد   بلبرینگ کف  بلبرینگ کف    NSKاگر  آن  به  باشد،  داشته  را  یک جهت  از  محوری  بار  گرد  تحمل 

NSK    یک ردیفه خواهند گفت. این نوع از بلبرینگ از کنار هم قرار گرفتن واشر شفت، محفظه و ساچمه

 های آن و همچنین واشر بدنه ساخته شده است.

 

 دو ردیفه  NSKبلبرینگ کف گرد   •

گرد  نوع بلبرینگ کف  از  ردیفهدیگری  دو  که    ،  توانداست  تنه  می  البته  نماید.  تحمل  دو طرف  در  را  بارهای  بار  ا 

دو ردیفه دارای واشر شفت، دو عدد واشر بدنه و در نهایت   NSK  محوری را می تواند تحمل کند. بلبرینگ کف گرد

 دو ردیف ساچمه به همراه محفظه آن می باشد. 



 

یک قطعه    NSK  مانی به درستی انجام می شود که کیفیت در ساخت آن مشهود باشد، بلبرینگ کف گردکارایی بلبرینگ ز

 تی با کیفیت باالست که خرید آن، تضمین کننده کیفیت است.صنع

 

 NSKمشخصات بلبرینگ کف گرد 

  هانگیبلبر  نی. استیناسب نم ی شعاع ی تحمل بارها یبرا اما  دارد یی باال  تیظرف یبرای تحمل بار محور  کف گرد ی هانگ یبلبر

  ها سیگر  نیاز بهتر  دیبا  زیها ندر نصب آن   نیدارند. همچن  باالییو مقاومت    تیفیک  لیدل  ن ی. به همشودیاز فوالد ساخته م

یک بلبرینگ کف گرد زمانی که تولید می شود، مشخصات و ویژگی هایی را دارد که  داشته باشند.  یادیتا دوام ز  داستفاده شو

است دنحوه  گرد  فاده  بلبرینگ کف  با مشخصات  آشنایی  برای  کند.  می  را مشخص  آن  از  دنبال   NSKرست  را  مطلب  ادامه 

 ایید: نم

 به سادگی تفکیک می شوند.   NSKبلبرینگ کف گرد  •

 نصب این قطعات بسیار ساده و سریع است. •

 تنها می تواند بارهای محوری را تحمل نماید.   NSKبلبرینگ کف گرد  •

 ختلفی تولید می شود.زهای مدر ابعاد و سای •

 ز برنج آبکاری شده می سازند. قفسه های آن ها را از جنس های مرغوب فوالد پرس شده یا آبکاری شده و یا ا •

 حرف اول و آخر را می زند.  NSKکیفیت در بلبرینگ کف گرد  •

 وارد کردن بار شعاعی به بلبرینگ کف گرد غیر مجاز است. •

 

 

 



 NSKقیمت بلبرینگ کف گرد 

 است   دهو مرغوبیت بلبرینگ های آن تضمین ش  کیفیتیک برند بسیار معتبر است که    NSK  ور که گفته شد، برند همان ط

این قیمت کامال با کیفیت،    در مقایسه با اجناس تقلبی باالتر است.  NSKکه این امر نشان می دهد، قیمت بلبرینگ کف گرد  

 ین موارد تعیین می شود بنابراین نمی توان یک قیمت مشخص را برای آنهم  ابعاد، نوع، برند و ... همخوانی دارد و براساس

تماس حاصل فرمایید تا قیمت دقیق  هر    مهندسی بازرگانی چاکودر تیم  ما  که با مشاوران    . توصیه ما این است نمود  اعالم

قرار دهند. اختیار شما  در  را  بلبرینگ کف گرد    محصول  باالی  و کیفیت  مناسب  به یک  آن  NSKقیمت  آل    را  ایده  خرید 

 تبدیل کرده است زیرا این قطعه دوام خوبی خواهد داشت. 

 


