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 PD seriesراهنمای تهیه و خرید یاتاقان 

بلبرینگ ها یکی از مهم ترین عناصر در صنایع مختلف سبک و سنگین هستند که بسته به نوع طراحی و شکل و شمایل خود در 

نیاز به پوسته ای  موارد متنوع ای از آن ها استفاده می شود. این محصوالت برای آن که بتوانند طول عمر طوالنی تری داشته باشند  

آلمانی یکی از معتبر ترین    SKFبرند   قوی و منحصر به فرد دارند تا از آن ها در عواملی همچون گرما و سرعت باال محافظت کند.

برند های حال حاضر جهان است که عالوه بر تولید انواع یاتاقان ها، پوسته های تک محفظه و دو محفظه را با کیفیتی بسیار باال روانه 

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا    PD seriesاگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید پوسته یاتاقان   بازار مصرف نموده است.

 اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای استفاده از آن، قیمت و نحوه خرید به دست آورید. 

 

 

 

 بیشتر آشنا شوید PD seriesکمی با یاتاقان 

بلبرینگ با بار های شعاعی و محوری   2محفظه های بسیار مناسب و یک تکه ای هستند که قابلیت قرارگیری    PDتکه    2پوسته های  

را در خود جای داده اند. اگر به ظاهر و طراحی این محصول توجه کنید متوجه آن خواهید شد که این محصول از یک بدنه محفظه 

جنس بدنه های این محصول از چدن  پیچ به بدنه متصل می شود.  6الی    4است که به همراه    دار به همراه دو پوشش تشکیل شده

 خاکستری ساخته شده است که این محصول به خوبی می تواند از یاتاقان ها در حرارت و سرعت باال محافظت کند. 

 

 برای چه مواردی استفاده می شوند؟  PD seriesمحفظه های دو بلبرینگ 

فظه ها برای شفت های فن یا پروانه های اورهنگ ساخته شده است اما از آن ها برای کاربرد های دیگری نیز استفاده  در اصل این مح

می شود. از جمله مزیت های استفاده از این محصول می توان به بهبود دقت در حال اجرا )حل مشکل ناهم راستایی( و عملکرد  

 صدا اشاره نمود.بی

 

 به چه صورت است؟  PD seriesتاقان نحوه تهیه و خرید یا 

بدون شک تهیه و خرید محصوالت باکیفیت و اصل می تواند ضمن افزایش طول عمر دستگاه، از هزینه های اضافی بکاهد. در هنگام  

داشته  اصل کیفیت، اصالت و قیمت مناسب همواره از مهم ترین موضوعاتی هستند که خریداران باید به آن توجه    3خرید توجه به  

اصل همواره به دنبال جذب رضایت مشتریان خود خواهیم بود. تمامی    3با رعایت این    مهندسی بازرگانی چاکوما در تیم   باشند.



از این رو اگر قصد   محصوالت موجود در فروشگاه چاکو بدون شک با ضمانت اصل بودن در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. 

را دارید، می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا مشاوران ما   PD seriesتهیه و خرید یاتاقان  

 در بخش فروش، اطالعات کامل تری را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. 

 

 

 

 PD seriesبررسی قیمت یاتاقان 

نوسان است. از مهم ترین عواملی که می تواند بر روی  قیمت قطعات صنعتی بسته به موارد مختلف و متنوع ای همواره در حال  

بنابراین نمی توان قیمت ثابت   تاثیر گذار باشد: نوسان ارز، مدل محصول، برند تولیدی، ابعاد و... است.  صنعتی  انواع یاتاقان قیمت  

حتما   PDتاقان های سری  و مشخصی را برای این دسته از محصوالت در نظر گرفت. با این حال برای دریافت لیست آخرین قیمت یا

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

 

 PD seriesنحوه دانلود کاتالوگ یاتاقان 

همواره بهترین اطالعاتی که در هنگام خرید یک محصول می توان در اختیار شما عزیزان قرار داد، کاتالوگ آن محصول می باشد که  

از این رو در این بخش شما به راحتی قادر به دانلود   به همراه تمامی جزئیات در اختیارتان قرار گرفته است.  شرکت ارائه دهندهتوسط  

 خواهید بود تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول دریافت کنید.  PD seriesکاتالوگ یاتاقان 

 

 

 

 


