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 SNیاتاقان 

انتقال  به دلیل بارهای سنگین و شدید وارده بر این قطعات در هنگام    ، یاتاقان ها کاربرد زیادی در ماشین آالت صنعتی دارند

کاهش   جهت  و  الزمنیرو  باشند  اصطکاک،  برخوردار  باالیی  ساخت  کیفیت  از  ها  یاتاقان  که  انواع  است  در  محصوالت  این   .

یاتاقان   ها  آن  ترین  پرمصرف  از  یکی  رسند که  فروش می  به  بازار  در  و مختلفی  و خرید    است.  SNمتفاوت  تهیه  قصد  اگر 

 محصول بدانید. را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا در خصوص قیمت، نحوه خرید و ویژگی های این  SNیاتاقان 

 

 

 

 و هر آن چه که باید بدانید.   snبررسی مشخصات یاتاقان 

دا شود و  لذا  جهت جای گیری بلبرینگ در داخل آنها باید ابتدا پیچ باالی یاتاقان ج  می باشداین نوع یاتاقان صنعتی، دو تکه  

با توجه به   SNشماره گذاری یاتاقان های    با برداشتن تکه باالیی و با نصب بلبرینگ داخل یاتاقان، دوباره پیچ ها محکم شوند. 

برندهای مختلفی    .لذا هر یاتاقان باید بلبرینگ متناظر با خود را داشته باشد  سایز و ابعاد  این نوع یاتاقان ها صورت می پذیرد، 

که کیفیت ساخت مختلفی برای این نوع یاتاقان ها    د نمی شو  ساختهتوسط کمپانی های تولید بیرینگ    SNاز یاتاقان های  

 ایجاد کرده است. 

 

 ؟را تهیه کنیم SNکاتالوگ یاتاقان چگونه 

یاتاقان   خصودربردا  SNکاتالوگ  در  زیادی  اطالعات  بندی،    ،صرنده  سایز  جداول  یاتاقان،  تصاویر  فنی،  اجزای مشخصات 

از طریق سایت تخصصی    SNبا دانلود کاتالوگ یاتاقان    سایر موارد می باشد.  تشکیل دهنده یاتاقان، استانداردها، کاربردها و 

 دست آورید. حتی می توانید کلیه اطالعات و مشخصات فنی این نوع یاتاقان ها را بهگروه بازرگانی چاکو به را

 

 از بازرگانی چاکو چه فایده ای دارد؟   SNخرید  یاتاقان 

معتبر و همچنین تعیین قیمت های مصوب، رضایت  بازرگانی چاکو با عرضه محصوالت باکیفیت و اصل از برندهای معروف و  

است.  آورده  فراهم  را  خود  مشتریان  محترم  باالی  خریداران  سراسر کشور  اعتماد  که    از  چاکو  بازرگانی  گروه  تداوم  به  سبب 

اقتصادی  با ثبت سفارش    بازرگانی است.   این تیم شده، باارزش ترین سرمایه مادی و معنوی  گروه بازرگانی    این  فعالیت های 

تحت    ارائه شده  محصوالتکلیه    چاکو، در کمترین زمان ممکن کاالی خود را در محل تحویل خواهید گرفت.از بازرگانی  خود  

از این رو    بازرگانی تضمین خواهد شد و با ضمانت نامه معتبر به خریدار تحویل داده خواهد شد. توسط این    چاکونام تجاری  



حتما از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا بتوانید راهنمایی های الزم    انواع یاتاقانبرای خرید  

 ن ما دریافت کنید. را از مشاورا

 

 قیمت یاتاقان اس ان چقدر است؟

مانند سایر کاالهای مصرفی به دلیل نوسانات بازار دائما در حال تغییر می باشد، از این رو    SNقیمت کاالهایی نظیر یاتاقان  

باید با واحد فروش چاکو از طریق شماره    SNاز قیمت دقیق هر یک از انواع یاتاقان های  قبل ثبت سفارش خود، جهت اطالع  

با ارائه مشاوره    مهندسی چاکوتیم    ان واحد فروشمشاوران و کارشناس  های تماس درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. 

 .بود خواهند و نکته نظرات شما خریداران محترم سواالتکلیه  پاسخگویساعته  ۲۴رایگان به صورت 

 

 چرا از گریس در یاتاقان ها استفاده می شود؟ 

که   آن  صنعتیبرای  بیرینگ  یاتاقان  انواع  باشبتوان  یا  داشته  استانداری  حرکت  سیستم  در  در د  ها  کننده  روان  از  باید  د 

بازار استفاده نمود. در  بهترین آن ها    ،سیستم  از  روان کننده ها در دسته بندی های متنوع و مختلفی وجود دارند که یکی 

یت های بسیار زیادی است که از جمله این مزیت ها می توان به:  دارای مز  گریس است. گریس نسبت به سایر روان کننده ها

در واقع هنگامی که از گریس استفاده می کنیم اصطکاک میان قطعات به شدت    عدم چکه نمودن و چسبندگی باال اشاره نمود.

 کاهش می یابد که این موضوع در نهایت به پاین نگه داشتن دما کمک می کند. 

 


