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  SKFرولبرینگ کوپر اسپلیت 

از  برخورداریرولبرینگ های موجود در بازار صنعتی، بلبرینگ های چند تکه یا کوپر هستند که به دلیل  نمونه یکی از قدیمی ترین

مزایا و ویژگی هایی که در این نوع از رولبرینگ ها وجود دارد، می توان از آن ها در موارد مختلف و متعددی استفاده نمود. کوپر یا  

Cooper  نام یکی از بزرگترین تولید کننده ه( ای اسپلیت رولبرینگSplit Roller Bearing.در جهان است ) 

SKF    یکی از تولیدکنندگان انواع رولبرینگ در جهان است که رولبرینگ کوپر اسپلیت را باکیفیتی بسیار ایده آل و مناسب روانه

همراه باشید تا اطالعات کامل تری   را دارید با ما در این بخش SKFبازار نموده است. اگر قصد تهیه و خرید رولبرینگ کوپر اسپلیت 

 در خصوص این محصول به دست آورید.

 

 SKFبررسی ویژگی های رولبرینگ کوپر اسپلیت

توجه به ویژگی ها و مزایای استفاده از یک محصول بدون شک می تواند فرایند خرید را کمی ساده تر کند! البته چنانچه برای تهیه 

ی بیشتری دارید، می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید اما  و خرید این محصول نیاز به راهنمای

 عبارت است از: نوع رولبرینگویژگی های این   جملهاز 

 نصب آسان .1

 طول عمر بال  .2

 جایگزینی آسان  .3

 ظرفیت تحمل بار بال  .4

 

 استفاده نمود؟ SKFدر چه مواردی می توان از رولبرینگ کوپر اسپلیت

کوپر آمریکایی  معرشرکت  است،  اسپلیت  کوپر  رولبرینگ  کننده  تولید  ترین  مزایا  وف  مهمترین  جمله  از  هزینه  که  کاهش  آن  ی 

مزیت ها و ویژگی های این محصول سبب شده است تا بتوان در انواع صنایع مستقیم و غیر عمیر قطعات صنعتی است.  گهداری و تن

می توان به موارد زیر اشاره  ، صنعتدر  SKFرولبرینگ کوپر اسپلیت  کاربردهایجمله مهمترین مستقیم از آن استفاده نمود. از 

 نمود:

 نعت سیمان ص .1

   صنعت فولد .2

 صنایع دریایی  .3

 صنعت تولید برق .4

 صنعت استخراج و بهره برداری  .5

 صنایع نفت .6

 صنایع گاز  .7



 صنعت پتروشیمی .8

 

 چقدر است؟  SKFقیمت رولبرینگ کوپر اسپلیت 

بسته به موارد مختلف و متنوع ای همچون ابعاد و استاندارد های این محصول، می توانیم شاهد قیمت های متنوع ای در انواع و  

باشیم. از این رو نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را برای این دسته از محصولت در نظر گرفت،    SKFرولبرینگ کوپر اسپلیتاقسام  

حتما از طریق شماره تلفن های موجود   SKFبا این حال توصیه می کنیم برای دریافت لیست آخرین قیمت رولبرینگ کوپر اسپلیت

 در تماس باشید.  شرکت چاکو در سایت با 

 

 آشنایی با سری استاندارد های رولبرینگ کوپر اسپلیت 

 تولید و روانه بازار شده اند.   03و  02 – 01سری استاندارد به شماره های  3این محصولت در حالت کلی در 

 : دارای مقاومت متوسط01

 : دارای مقاومت زیاد 02

 : دارای مقاومت خیلی زیاد 03

 

 

 

 

 


