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 SNLراهنمای خرید و بررسی قیمت یاتاقان 

یاتاقان ها یکی از مهم ترین ابزار های صنعتی هستند که در بسیاری از صنایع اعم از عام و خاص مورد استفاده قرار می گیرند. یاتاقان  

SNL  نمونه ای از پرفروش ترین و منحصر به فرد ترین این یاتاقان ها است که به دلیل طراحی و ساختار بسیار مناسبی که دارد در

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل    SNLاگر شما نیز قصد تهیه و خرید یاتاقان   استفاده است.  اکثر صنایع قابل

تری در خصوص این محصول به دست آورید. اطالعاتی نظیر قیمت، شیوه خرید، نحوه استفاده، ساختار بدنه و... از مهم ترین اطالعاتی  

 آن توجه داشته باشید. هستند که در حین خرید باید به 

 

 

 

 به چه صورت است؟  SNLطراحی و شکل و شمایل یاتاقان  

اگر به تصویر این محصول دقت کنید شاهد ایستاده بودن این مدل از یاتاقان بر روی دو پایه خواهید بود. این یاتاقان ها در مقایسه با  

 د استفاده قرار می گیرند. سایر یاتاقان های موجود در بازار در صنایع سنگین و خاص تر مور

 

 

 

 SNLبررسی مزایای استفاده از یاتاقان  

آن  موجود در بازار داری مزایای مصرفی قابل توجه ای است که این مزایا در نهایت باعث   ییاتاقان هاانواع  این محصول نیز همانند  

یای این مدل  از جمله مهمترین مزا  کنند.   شده است تا صنعت گران بتوانند در فعالیت های صنعتی خود از این محصول استفاده

 موارد زیر اشاره کرد: توان به   ییاتاقان صنعتی م

 امکان نصب بسیار ساده و آسان .1

 قیمت مناسب .2



 در دسترس بودن  .3

 طراحی زیبا و کامال کاربردی  .4

 جنس بدنه کامال مستحکم و قوی .5

 و...  .6

 

 از چه مواد اولیه ای استفاده شده است؟ SNLدر تهیه و ساخت یاتاقان 

یا گرافیت  از نوع های چدن خاکستری  از یکی  این محصول است به طور معمول  ترین بخش های  از مهم  یاتاقان ها که  پوسته 

ین  اسفروئیدی طراحی و در نهایت توسط خط تولید، تولید می شود که این عامل به عنوان فاکتور مهم و به خصوصی است که در تعی

محصوالتقیمت   کند.  این  می  ایجاد  هایی  آب تفاوت  آبهمچنین  لبه،  چهار  حلقه   Vبند  بند  آبشکل  آبای،  پیچشی،  بند  بند 

 از آب بند های مورد استفاده در پوسته یاتاقان اس ان ال است. feltبند مخصوص شرایط کاری سنگین، آب

 

 نیاز به چه نوع روان کاری دارد؟   SNLیاتاقان 

هزینه های نهایی را کاهش دهید نیاز به استفاده از مناسب ترین روان برای آن که یاتاقان ها طول عمر باالیی داشته باشند و بتوانید 

 گریس فرایند روان کاری را انجام دهید.  انواع مختلفتوانید با استفاده  کار دارید. به این منظور شما می

 

 آیا جایگزینی برای پوسته های این مدل از یاتاقان ها وجود دارد؟

 استفاده کنید.  SNHو  SN ،SNA اتاقانی  یهاپوسته بله، خوشبختانه شما می توانید برای جایگزین نمودن پوسته این مدل از 

 

 یاتاقان اس ان ال به چه صورت است؟ روش نصب 

توضیحات انواع روش های  را به دستگاه خود متصل کنید. bearingیا پیچ، این یاتاقان  4و  2شما عزیزان می توانید به دو صورت 

 نصب این یاتاقان ها در قسمت مربوطه نصب وجاگذاری به صورت کامل آورده شده است

 

 فته است؟ چه یاتاقان هایی در پوسته این محصول به کار ر 

یاتاقان های به کار رفته در پوسته یک محصول از مهم ترین مواردی هستند که در هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید. در  

 قرار دارد. CARB  نگیرولبرو (sphericalبشکه ای ) یها نگیرولبر، میتنظ خود یهانگیبلبرپوسته یاتاقان اس ان ال، 

 



 چقدر است؟ SNLقیمت یاتاقان 

محصول، مدل،  برند    قیمت بر اساس شرایط مختلف محصول و شرایط ارزی قابل تغییر است. در هنگام قیمت گذاری عواملی همچون

با این حال توصیه می کنیم    ابعاد و... دخیل می باشد. بنابراین نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را برای این محصوالت در نظر گرفت.

در    مجموعه چاکواز طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد فروش    SNLحتما برای دریافت لیست آخرین قیمت یاتاقان  

 تماس باشید. 

 

 به چه صورت است؟  SNLنحوه تهیه و خرید یاتاقان 

ختیار مشتریان خود با قیمتی  گروه بازرگانی چاکو این ضمانت را به مشتریان خود می دهد که محصوالتی اصیل و باضمانت را در ا

را دارید می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در    SNLمناسب قرار می دهد. از این رو اگر شما قصد تهیه و خرید یاتاقان  

 سایت نسبت به ثبت سفارش و یا راهنمایی های الزم به جهت تهیه محصول اقدام کنید. 

 

 

 

 


