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 SKFرولبرینگ تورویدال کارب 

نمونه ای از پرکاربردترین رولبرینگ های صنعتی موجود در بازار   Carb Toroidal Roller Bearingیدال  تور  کاربرولبرینگ  

این رولبرینگ ها تحمل یکی از مهم ترین مزایای   با باالترین کیفیت ممکن، ساخته شده است.  SKFاست که توسط برند محبوب  

  زاویه ایی است که این موضوع به هیچ عنوان در سایر رولبرینگ های دیگر وجود ندارد. ناهمراستایی

 

 چیست؟با سایر رولبرینگ های یدال تور کارب تفاوت رولبرینگ

یدال میان رولبرینگ توراست اما چه تفاوتی    صنعتیرولبرینگ    ن ای تحمل جابجایی در محور های مختلف از مهم ترین ویژگی های

 که ارزش خرید آن را باال برده است؟وجود دارد کارب در مقایسه با سایر رولبرینگ های  

 جازه دهید با بیان عملکرد رولبرینگ ها در محور های مختلف این موضوع را به صورت کامل به شما عزیزان منتقل کنیم:ا

ون استوانه ای، بشکه ای، سوزنی، تورویدال کارب و... در بازار به فروش می رسند که  رولبرینگ ها در انواع متفاوت و مختلفی همچ

رولبرینگ ها ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد خود را دارند و به این دلیل در انواع دستگاه های صنعتی و غیر  هرکدام از این نوع  

، تحمل جابجایی آن ها در محور ستکرده ا  متمایزت را از هم دیگر اما آن چیزی که این محصوال صنعتی از آن ها استفاده می شود. 

 های مختلف است! 

 

 : رولبرینگ های استوانه ایی 

 زاویه ایی نیستند.  ناهمراستاییجابجایی محوری را تحمل می کنند اما قادر به تحمل 

 رولبرینگ های بشکه ایی: 

 زاویه ایی هستند.   ناهمراستاییجابجایی محوری را تحمل نمی کنند اما قادر به تحمل 

 رولبرینگ های سوزنی:

با    صنعتی رولبرینگ  نوع  تنها تفاوت این    جابجایی محوری را تحمل می کنند اما قادر به تحمل ناهمراستایی زاویه ایی نیستند.

 های سوزنی اتخاذ می کنند.  رولبرینگ های استوانه ای در حجم کمتری است که رولبرینگ

 

 : یدالتور  کارب  رولبرینگ های

رولبرینگ فوق در این رولبرینگ وجود دارد و هیچ محدودیتی از نظر جابجایی محوری در این نوع محصول   3تمامی ویژگی های  

 با واحد پشتیبانی شرکت چاکو تماس حاصل فرمایید.   SKFبرند  قیمت رولبرینگ توریدالجهت اطالع از  وجود ندارد.

 



 یدال تور کارب بررسی ویژگی ها رولبرینگ

در موارد مختلفی    SKFبرند  رولبرینگ های  انیم شاهد استفاده بسیار متنوع ای از  به دلیل برخورداری از ویژگی های زیر می تو

(، دستگاه های کاغذ سازی، جرثقیل ها، کمپرسور Blowersبلور ها )  ،همچون گیربکس های سیاره ایی، گیربکس های صنعتی، فن ها

محصوالت می توان به مله ویژگی های مهم این  از ج  ( و توربین های بادی استفاده نمود.Dumper Trucksها، دامپ تراک ها )

 موارد زیر اشاره کرد:

 باالی تحمل بارظرفیت  .1

 اشغال فضای کمتر  .2

 وزن کمتر  .3

 قیمت مقرون به صرفه تر .4

 قابلیت اطمینان باال  .5

 عمر طوالنی  .6

 سطح ارتعاشات کم  .7

 قابلیت تحمل جابجایی محوری  .8

 قابلیت تحمل ناهمراستایی زاویه ایی .9

 

 

 


