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 TIMKEN مخروطیرولبرینگ 

ز رولبرینگ های موجود در بازار است که در محصوالت صنعتی و غیر صنعتی شاهد  ا نمونه ای   TIMKEN یمخروط نگیرولبر

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات    TIMKEN  یمخروط  نگیرولبراستفاده از آن هستیم. اگر قصد تهیه و خرید  

 کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید. 

 

 مکن بدانیدکمی در خصوص برند تی

در زمنیه تولید  توانست  پس از تالش های پی در پی و  تاسیس شد قای تیمکن و فرزند پسرش آتوسط  1899 این برند در سال

خود را برای تولید انواع    نیاز کفا فوالد مور  صاحبان این برند توانستند به طور خودبرسد.    تولید انبوهانواع محصوالت صنعتی به  

این برند در    که این موضوع خود باعث افزایش میزان تولید و کیفیت محصوالت نهایی برند تیمکن شد.  رولبرینگ ها تامین کنند

و نه تنها در ایران بلکه   بر تولید رولبرینگ قرار دارداست و در گروه کشورهای معتموفق بوده    بسیارزمینه ی تولید رولبرینگ  

 سایر کشورها خدمات گسترده ای ارائه می دهد. 

 

 TIMKEN مخروطیمشخصات رولبرینگ 

قفسه و زاویه ساچمه با    تشکیل شده اند  شکلساچمه های مخروطی  این است که از    مخروطیرولبرینگ  مشخصات  از جمله  

که به صورت افقی قرار  یاتصال این رولبرینگ ها تنها در شافت های  و استمتغییر درجه ۳۰تا  ۱۵رولبرینگ چیزی حدود  های

 .گیرددارند صورت 

 

 TIMKENویژگی رولبرینگ مخروطی بررسی 

ک جهت می تواند اما بار محوری را تنها در یمیتواند بارهای محوری و شعاعی را به طور همزمان  رولبرینگ مخروطی  این نوع  

توجه به ویژگی ها و مزایای یک محصول قبل از خرید بدون شک می تواند تاثیر مثبتی در فرایند خرید بگذارد. از  تحمل کند.  

 مخروطی برند تیمکن می توان به موارد زیر اشاره نمود:مهم ترین ویژگی های رولبرینگ  

 بار های ترکیبی را تعلیق می کنند.  •

 سطح سختی در آن ها بسیار باالست. •

 در دو سایز اینچی و متریال تولید می شوند.  •

 مقاومت سایشی و انتقال حرارت باالیی در آن ها دیده می شود.  •

 ست. در ساخت آن ها از آلیاژ فوالد استفاده شده ا •

 

 به چه صورت است؟ TIMKEN ترتیب قرار گیری رولبرینگ مخروطی

زیرا به گونه ای طراحی شده است که قابلیت    به شمار می آید  صنعتی رولبرینگ  نوع  خروطی از جمله پرکاربردترین  ولبرینگ مر

و نصب آن ها بسیار ساده و    گیرند قرار میزیر کنار هم دیگر رولبرینگ ها به سه صورت تحمل بارهای شعای و محوری را دارد. 

 آسان است.
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 چقدر است؟ TIMKENرولبرینگ مخروطی قیمت 

وجود دارد که برای تعیین قیمت نهایی یک محصول،    یمیهمیشه برای قیمت نهایی یک محصول عوامل مستقیم و غیرمستق

نیز بسته به موارد متنوع ای همچون سایز، ابعاد، اندازه، نوسان بازار   TIMKEN  قیمت رولبرینگ مخروطیتاثیر گذار هستند.  

  TIMKENب اطالعات بیشتر در خصوص آخرین لیست قیمت رولبرینگ مخروطی  از این رو برای کس  ارز و... دچار تغییر است.

 در تماس باشید.  شرکت چاکو از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با 

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت است؟  TIMKEN خرید رولبرینگ مخروطی

نیاز است از طریق شماره تلفن  ،  را دارید،؛ پس از کسب اطالعات الزم  TIMKEN  خرید رولبرینگ مخروطیاگر قصد تهیه و  

های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا مشاوران ما بتوانند راهنمایی های کاملی را در جهت اخذ و تهیه محصول، در  

 اختیارتان قرار دهند.

 

 

 

 


