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 INAف گرد  لبرینگ کب

اند که در تجهیزات دارای   را شنیده  بلبرینگ  نام  بارها  بارها و  با ماشین آالت صنعتی و خودروها سر وکار دارند،  افرادی که 

و هر کدام برای کاربرد خاصی به کار گرفته می شوند.  د. تنوع در بلبرینگ ها زیاد است  نحرکت دورانی بسیار استفاده می شو

  INAبلبرینگ کف گرد   رد یکی از چندین نوع بلبرینگ است که توسط شرکت های معتبری ساخته می شود. بلبرینگ کف گ

اگر به    در بازار به عنوان شناخته شده ترین نوع بلبرینگ است که این نام آشنا بودن را به واسطه برند معتبرش دارا می باشد 

شید تا اطالعات کامل تری در خصوص این ش با ما همراه باهستید در این بخ  INA  گرد  کف   بلبرینگدنبال تهیه و خرید  

 حصول به دست آورید.م

 

 

 

 در تولید بلبرینگ را بشناسید.  INAبرند معتبر  

مت باال به کار برده می  با قیقطعه های صنعتی دارای کیفیت باال و پایین هستند و به دلیل اینکه این قطعات در ماشین آالت  

داری نمایید. بلبرینگ کف گرد نیز از این امر مستثنی نیست و برای آن که این قطعه با  ند معتبر را خریاید قطعات با برشوند، ب 

این بلبرینگ محصول کشور آلمان است که همین امر تضمین  می باشد.  INAتوصیه ما خرید بلبرینگ کف گرد   ، کیفیت باشد

دهای جهانی می سازد. از فناوری های روز دنیا  ابق با استاندارعمر باال را مط   قطعات با طول  INAکننده کیفیت آن است. برند  

 برای تولید بلبرینگ کف گرد استفاده می کند که نهایت کیفیت را در عناصر سازنده آن به کار می گیرد.

 

 تعریف بلبرینگ 

نام آشنا در صنعت خودرو س یاتا   صنعتی  بلبرینگ  ، ازی و دیگر صنایعیک قطعه  رود.  در  قان به شمار می  است که نوعی 

را در تجهیزات دارای حرکت  بلبرین بلبرینگ  اند.  احاطه شده  بیرونی  گ ها ساچمه وجود دارد که توسط الیه های داخلی و 

که کارایی آن کاهش اصطکاک می باشد و توانایی تحمل بارهای شعاعی یا محوری یا ترکیبی از هر دو    دورانی به کار می برند 

شعاعی و یا محوری به الیه بیرونی این قطعه وارد می شود که این بار به    صورت است که باربلبرینگ به این  عملکرد   دارند.

نهایت به الیه داخلی وارد می شود که نیروی وارده در اثر حرکت ساچمه ها کاهش می یابد  ساچمه های داخل بلبرینگ و در  

به بازار  . ک نرم تر می شودو در نتیجه حرکت دستگاه ها و تجهیزات با کاهش اصطکا انواع مختلفی  این قطعه کاربردی در 

 یکی از پر استفاده ترین های آن است.   INAعرضه می شود که بلبرینگ کف گرد  



 

 INAتعریفی از بلبرینگ کف گرد  

بارهای  که از مرغوب ترین بلبرینگ های موجود در بازار است، در ماشین آالت صنعتی برای تحمل    INA  بلبرینگ کف گرد

در مقابل بارهای شعاعی دوام ندارد، اما بارهای محوری   کیکف گرد پالستی  بلبرینگد. این نوع  کار برده می شو  محوری به

را با نام های بلبرینگ سه تیکه و پنج تیکه نیز شناخته شده اند که    INAبلبرینگ کف گرد   را با تمام قدرت تحمل می کنند.

کارایی آن ها در حرکت های دوار و چرخشی بسیار باالست که این امر به دلیل ساخته شدن اجزای بلبرینگ از مواد مرغوب و 

 با کیفیت است. 

 

 

 

 آشنا شوید.   INAبا انوع بلبرینگ کف گرد  

در دسته بندی هایی قرار می گیرد که این دسته بندی براساس تحمل بار    INA  سط شرکتبلبرینگ کف گرد تولید شده تو

قابل  مختلف    یدر سرعت هاو    تولید می شودو دو طرفه    کیبه صورت    کف گرد  نگیبلبر.  محوری در جهت های مختلف است

 در ادامه لیست شده اند:   INAانواع بلبرینگ کف گرد   .استفاده است

 

 یک ردیفه  INAبلبرینگ کف گرد  

حمل بار محوری و موقعیت دهی  نامی که برای این نوع از بلبرینگ کف گرد انتخاب نموده اند به خاطر آن است که ت

از کنار هم قرار گرفتن   INAبلبرینگ کف گرد  شافت را در یک جهت دارد.   یک ردیفه دارای ساختاری است که 

قفسه و ساچمه های درون آن، واشر محفظه و شیار ساچمه ها و در نهایت یک واشر با شیار ساچمه ساخته شده  

 است.

 



 دو ردیفه  INAبلبرینگ کف گرد  

 نوع از بلبرینگ می توانند بارهای محوری را در جهت های متغیر تحمل نمایند. در ساختار بلبرینگ کف گرد این  

INA    دو ردیف ساچمه و یک واشر که در الیه  واشر که در زمان نصب کارایی دارند، وجود دارد و    2دو ردیفه تعداد

 های وسط قرار دارد، ساخته شده است.

تنها بارهای محوری را تحمل می کنند و وارد شدن بار شعاعی به آن ها غیر مجاز    INAکف گرد    توجه: هر دو نوع بلبرینگ 

 است.

 

 INAمشخصات بلبرینگ کف گرد  

از لحاظ کیفیت بسیار سرآمد    INA  همان طور که در قسمت های ابتدایی گفته شد، بلبرینگ های ساخته شده توسط شرکت

ی ها و مشخصاتی می باشند که آشنایی با آن ها در زمان خرید و استفاده می تواند  هستند، اما این بلبرینگ ها دارای ویژگ

 در ادامه لیست شده اند:  INAکمک کننده باشد. برخی از بارزترین مشخصات بلبرینگ کف گرد  

 

 این نوع از بلبرینگ ها برای تحمل بارهای محوری طراحی شده اند و تحمل بارهای شعاعی را ندارند.  ▪

 زنده آن ها به راحتی جدا می شوند و این امر نصب آن ها را بسیار ساده تر می کند. قطعات سا ▪

می باشند که  دو ردیفه از جنس فوالد آبکاری یا پرس شده و یا از جنس برنج    INAقفسه های بلبرینگ کف گرد   ▪

 استحکام باالیی دارند. 

 چه که نیاز دارید را می توانید تهیه نمایید. در ابعاد و قطرهای مختلف امکان طراحی دارند که در زمان خرید آن  ▪

 

 

 



 INAقیمت بلبرینگ کف گرد  

متغییر می باشد، از این رو نمی توان قیمت  وابسته به مواردی چون قطر، نوع، کیفیت و ...    INAقیمت بلبرینگ کف گرد  

نحوه خرید و... دارید می    اگر سوالی در خصوص قیمت،ین حال  با ا ثابت و مشخصی را برای این محصول در نظر گرفت.

 در تماس باشید.  چاکو  شرکتما در تیم پشتیبانی یق شماره تلفن های موجود در سایت با  توانید از طر

 

 


