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 NTNبلبرینگ کف گرد  

بر روی یکدیگر    تدر صنع به ویژه صنعت خودروسازی که حرکت های چرخشی قطعات  اهمیت  و  باالیی برخوردار    بسیاراز 

  بهترین  عتیبرای کنترل و حداقلی کردن اصطکاک بین قطعات در ماشین آالت صن  بنابراین  به چشم می آید، اصطکاک  است

بلبرینگ  در این میان  که  طراحی و ساخته می شوند  شرکت های مختلفی    ها توسط  گرینبلب ست.از بلبرینگ ا  ابزار، استفاده از

را با   NTNبلبرینگ کف گرد  دانست.یکی از با کیفیت ترین های این قطعه صنعتی را می توان  NTNهای تولید شده توسط 

هستید    NTN  گرد  کف  بلبرینگ خرید  اگر به دنبال تهیه و  ی در تجهیزات به کار می گیرند که در همین راستا  اهداف مشخص

 در این بخش با ما همراه باشید. ، و... به دست آورید  د دارید اطالعات کاملی در خصوص قیمت، شیوه استفاده، انواعو قص

 

 

 

 NTNمعرفی برند نام آشنای  

 است. این برند به  بلبرینگ آغاز کردهفعالیت خود را در زمینه تولید    1918یک شرکت ژاپنی است که در سال    NTN  شرکت

به سرعت مراحل رشد خود را    NTN.  است  قدری محصوالت با کیفیت تولید می کند که جایزه دمینگ را از آن خود کرده

  نیز در آمریکا تاسیس شد  NTNکارخانه    1963آغاز کرد و محصوالتش را به اروپا و سایر کشورها صادر کرد تا اینکه در سال  

را تولید کند تا در این کشور نیز قطعات   اکنون در اکثر کشورهای جهان دارای کارخانه است و محصوالت آن   NTN.  خود 

تاسیس    بسیار باشند.  می  های    50پرفروش  بلبرینگ  دارد.  برند  این  اعتبار  از  نشان  جهان  مختلف  نقاط  در    NTNکارخانه 

 کیفیت باالیی دارند زیرا تمام استانداردهای الزم در آن ها رعایت شده است.

 

 تعریفی کلی از بلبرینگ 

می شوند. این قطعات به منظور کاهش اصطکاک به    بلبرینگ ها مانع از سایش قطعاتی که بر روی یک دیگر حرکت می کنند،

داخلی و    رینگ های، ساچمه و  قفسه  از  صنعتی بیرینگانواع .  استکار گرفته می شوند و طراحی آن ها نیز در همین راستا  

اند.  ق  بیرونی ساخته شده  اند که بار وارد  طعات  این  در تجهیزات صنعتی برای تحمل بارهای محوری و شعاعی طراحی شده 

ه به آن ها، از الیه بیرونی به ساچمه ها منتقل می شود و با حرکت آن ها از مقدار این بار کاسته می شود که همین امر  شد

رول های آن را    ،در طراحی بلبرینگ  وارد شود.  نیروی اصطکاک کمتری به الیه داخلی و در نتیجه به تجهیزات  سبب می شود

 ی کنند که هر کدام را باید متناسب با کارکرد دستگاه به کار گرفت. به شکل غلتکی، استوانه و مخروطی طراحی م



 NTNبلبرینگ کف گرد  

برای تحمل   ،یزاتدر تجه  NTN بلبرینگ کف گرد  و   یک بلبرینگ می تواند بار شعاعی، محوری یا هر دو را با هم تحمل نماید

ز بلبرینگ های پرفروش و باکیفیت در بازار است یکی ا  NTNبلبرینگ کف گرد    د.نمورد استفاده قرار می گیربارهای محوری  

را از فوالد محکم می    کوچک  بلبرینگ کف گردقطعات    NTN.  نوع یک ردیفه و دو ردیفه ساخته می شوند  از دوکه در  

اگر به دنبال خرید بلبرینگ کف گرد با کیفیت هستید، قطعه  سازد تا توانایی تحمل بارهای محوری را داشته باشند بنابراین  

 تولیدی این برند انتخاب مناسبی است.

 

 

 

 NTNمعرفی انواع بلبرینگ کف گرد 

 ت و هر کدام از آن ها نیز در دسته بندی های جداگانه ای قرار می گیرند. بلبرینگ کف گردبلبرینگ ها زیاد اسانواع  تنوع در  

NTN  ردیفه و دو ردیفه می باشد که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم:  نیز دارای دو نوع یک 

 یک ردیفه  NTNبلبرینگ کف گرد  

از یک سمت می توان به آن ها بار اعمال کرد.  تنها  را دارد، اما    ین نوع از بلبرینگ نیز توانایی تحمل بارهای محوریا

ش، واشر محفظه با شیارهای ساچمه ای و در آخر یک واشر از اجزای قفسه با ساچمه های  NTN  بلبرینگ کف گرد

 تشکیل شده است. با شیار ساچمه

 

 دو ردیفه  NTNبلبرینگ کف گرد  

و سمت حرکت کند و نیروهای محوری را تحمل نماید. در بلبرینگ کف این نوع از بلبرینگ به راحتی می تواند در د

این بلبرینگ با کیفیت.  ای شعاعی وجود نداردنیز جایی برای وارد کردن نیروه  NTN  گرد دو ردیفه  از   ساختمان 

محفظه تشکیل شده است که کیفیت تمامی قطعات  واشر، قفسه و ساچمه های آن در دو ردیف و همچنین دو واشر  

 مال تضمینی است.کا

 



  NTNمشخصات بلبرینگ کف گرد 

  ا یک انتخاب راحت و دقیق را داشته باشید.باید ویژگی ها و مشخصات آن را بررسی کنید ت  بلبرینگانواع  خرید  در زمان  

بلبرینگ کف    ید. کنار هم قرار گرفتن تمام این ویژگی ها، بلبرینگ کف گرد را می تواند به بهترین انتخاب برای شما تبدیل نما 

سی برر  NTNاز هر نظری جزء بهترین هاست که برای آشنایی بیشتر شما، در ادامه مشخصات بلبرینگ کف گرد    NTN گرد

 شده است: 

 باالست.  NTNسرعت چرخیدن بلبرینگ کف گرد  ✓

 برخوردار هستند.ی محوری را به خوبی تحمل می کنند و از ظرفیت باالیی بارها ✓

 در ساخت آن ها تمام دقت و استاندارد ها به کار گرفته شده است. ✓

 دا می شوند. یک ردیفه و دو ردیفه از یکدیگر ج  NTNهر کدام از اجزای سازنده بلبرینگ کف گرد   ✓

 قابلیت نصب راحت را دارا می باشند.   ✓

 عملکرد آن ها به بهترین شکل ممکن انجام می شود.  ✓

 باالست و خرید آن صرفه اقتصادی دارد. NTNنگ کف گرد طول عمر بلبری ✓

 

 

 NTNقیمت بلبرینگ کف گرد 

قیمت بلبرینگ   یک محصول بسیار با کیفیت است و نباید آن را با قطعات نا اصل موجود در بازار مقایسه کرد.  NTNبلبرینگ  

... تعیین می کنند   NTNکف گرد   نمی توان قیمت ثابت و مشخصی برای این    ، به این منظوررا با توجه به کیفیت، قطر و 

قیمت این محصول هستید می  کسب اطالعات بیشتر در خصوص  با این حال اگر به دنبال    محصوالت در نظر گرفت. دسته از  

 ارتباط برقرار کنید تا بتوانید مناسب ترین خرید را داشته باشید.  چاکو  بازرگانی  مهندسیتوانید با مشاوران ما در تیم  


