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 SONLراهنمای خرید و بررسی قیمت یاتاقان 

یاتاقان ها یکی از پرکاربرد ترین محصوالت صنعتی هستند که در قطعات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. یاتاقان هایی که در  

تولید می شوند به منظور کار در روغن از آن ها استفاده می شود و می توانند اثرات روان کننده ها را به باالترین حد   SONLسری 

این رو این محصوالت در دسته پرفروش ترین محصوالت صنعتی قرار می گیرند، اگر شما نیز قصد تهیه و    از ممکن خود برسانند. 

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای استفاده از آن،    SONLخرید یاتاقان  

 قیمت و نحوه خرید آن به دست آورید. 

 

 

 

 یست و چه فعالیتی را در دستگاه بر عهده دارد؟یاتاقان چ

یاتاقان ها نمونه ای از محصوالت صنعتی هستند که به منظور جلوگیری از سایش و فرسودگی قطعات در دستگاه های مختلف صنعتی  

 مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد آن ها نیز بسیار متنوع و مختلف است.

 

 چیست؟  SONLیاتاقان مزایای استفاده از 

برای کار که    استند و همچنین به گونه ای طراحی شده  استفاده می ک  نکاراروغن به عنوان رو از    SONLبلبرینگ صنعتی  یاتاقان  

همان طور که اشاره نمودیم این محصول به دلیل کاربرد های صنعتی ای که دارد به عنوان  .  می باشددر سرعت های باال نیز مناسب 

پرفروش ترین محصوالت حوزه صنایع سنگین خطاب می شود. از مهم ترین مزایای استفاده از این محصول می توان به موارد زیر  

 اشاره نمود:

 به حداکثر رساندن روان کننده ها  .1

 در سرعت و دور باال  کار .2

 کار در دمای باال  .3

 و...  .4

 



 SONLبررسی جنس یاتاقان 

باید به آن توجه داشته باشید چراکه یاتاقان ها در سرعت و   انواع یاتاقانجنس یکی از مهم ترین مواردی است که در هنگام خرید 

شما نباشد، صدماتی به دستگاه  دمای باال کار می کنند و این موضوع باعث می شود تا چنانچه جنس یاتاقان مناسب زمینه فعالیت  

از جنس چدن خاکستری و چدن گرافیت اسفروییدی است که به خوبی می تواند در دمای باال و سرعت    SONLیاتاقان   وارد شود.

بوده که یکی از ساده ترین روش های نصب برای گروه های مختلف یاتاقان    نصب این محصول نیز به صورت چهار پیچ باال کار کند. 

 است.

 

 SONLبررسی قیمت یاتاقان 

متناسب با نرخ ارز، مدل، اندازه، ابعاد و... متغییر است. از این رو برای آن که بتوانید با آخرین لیست    صنعتی  انواع یاتاقانقیمت  

طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا همکاران ما در فروش بتوانند  قیمتی این محصول آشنا شوید، لطفاً از  

 اطالعات کامل تری در این خصوص در اختیارتان قرار دهند. 

 

 از بازرگانی چاکو  SONLبررسی نحوه تهیه و خرید یاتاقان  

داران باید به آن توجه داشته باشند تا بتوانند در ازای همواره تضمین اصالت و کیفیت یک محصول از مهم ترین مواردی است که خری

این تضمین را به   بازرگانی چاکو  مهندسیگروه    ما در پرداخت مبلغی مناسب، محصولی باکیفیت، اورجینال و اصل را تهیه کنند.

ا بتوانیم رضایت  مشتریان خود می دهیم که محصوالتی اصیل و اورجینال را با مناسب ترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم ت

نیز فرایند ساده ای پیش رویتان قرار گرفته است. تنها کافی    SONLبرای تهیه و خرید یاتاقان   شما مشتریان عزیز را جلب کنیم. 

است از طرق شماره تلفن های موجود در سایت با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید تا شیوه ثبت سفارش و تحویل  

همچنین هر نوع سوال و راهنمایی ای در خصوص این محصول داشتید با کمال   ان به صورت کامل توضیح دهند.محصول را برایت

 میل، پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود. 

 

 

 


