
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAGاسپلیت  رولبرینگ کوپر 

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 



 FAGرولبرینگ  کوپر اسپلیت  

با کیفیت و قیمتی بسیار مناسب زده است. استفاده   کوپر اسپلیت این بار دست به تولید رولبرینگ  FAGبرند محبوب و پرطرفدار  

 از این محصول، راه حل بسیار مناسب و ایده آلی برای کاهش هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آالت کارخانه ها به شمار می رود.

موجب استفاده بیش    شماری دارند اما یکی از مهم ترین مزیت های این محصول کهبلبرینگ های کوپر اسپلیت مزایای متعدد و بی

 بودن یاتاقان و ساده بودن روش های نصب بلبرینگ اشاره نمود.  splitاز حد آن شده است، می توان به خاصیت چند تکه بودن یا 

 

 باشیم؟  FAGدر چه صنایع ای می توانیم شاهد استفاده از رولبرینگ  کوپر اسپلیت  

ای متنوع ای استفاده می کنند که مزیت ها و ویژگی هرکدام از آن ها نسبت  صنایع مختلف بسته به نوع فعالیت خود از رولبرینگ ه

، متفاوت و منحصر به فرد است. از این رو می توان از رولبرینگ های کوپر اسپلیت در صنایع مختلفی همچون به سایر رولبرینگ ها

 استفاده نمود. اری دیگر از صنایع خاصصنایع نفت صنایع گاز، صنعت پتروشیمی، صنایع دریایی )کشتی سازی( و بسی

 

 FAGبررسی ویژگی های رولبرینگ  کوپر اسپلیت  

 رولبرینگ ویژگی های متفاوت سبب پیدایش محصوالت متنوع ای خواهد شد که می تواند نیاز بازار را به خوبی رفع کند. پیدایش 

حسوب می شوند، به دلیل برخورداری از مزایای قابل  کوپر اسپلیت که یکی از قدیمی ترین رولبرینگ های بازار صنعتی م  صنعتی

از مهم ترین ویژگی های    توجه ای که در آن ها وجود دارد، خرید را برای عموم صنایع مختلف بسیار ساده و آسان نموده است.

 استفاده از این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 نصب آسان .1

 طول عمر باال  .2

 جایگزینی آسان  .3

 ظرفیت تحمل بار باال  .4

 

 چقدر است؟ FAGقیمت رولبرینگ  کوپر اسپلیت  

قیمت نهایی رولبرینگ های کوپر اسپلیت بسته به موارد مختلفی همچون اندازه، نوع، سری استاندارد، ابعاد و... متغییر و متفاوت  

این محصول در نظر گ برای  را  ثابت و مشخصی  توان قیمت  این رو نمی  از  بود.  اگر قصد تهیه و   رفت. خواهد  این حال   خریدبا 

را دارید می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با تیم مهندسی چاکو در تماس باشید تا    رولبرینگ کوپر اسپلیت

 باخبر شوید. FAGبتوانید از آخرین لیست قیمت رولبرینگ  کوپر اسپلیت  

 



 Cooperدانلود کاتالوگ بلبرینگ 

اطالعات کامل تری در خصوص ابعاد و  تا    دانلود نمایید  شرکت چاکورا از سایت    Cooperکاتالوگ بلبرینگ  می توانیدهمچنین  

 تان بسیار ساده می کند. ویژگی های این محصول به دست آورید که بدون شک تجربه خرید را برای 

 


