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 یصنعت اتاقانی

به گوشتان خورده است.  اتاقانیقطعا نام  د،یداشته باش ییآالت به کار رفته در آن آشنا نیبا صنعت و ماش یتا حدود اگر

 مختلف جانبی لوازم و سازگار های رینگیب کمک با چرخان شفت از نگهداری برای که است ای پایه پوسته و یا ،یاتاقان

 پایه روی بر بلوک.  است داده جای خود در را بلبرینگ یک که است نصب بلوک یک شامل مجموعه این. شود می استفاده

اگر شما به دنبال تهیه  .دهد می دوران اجازه شود می وارد بلبرینگ داخلی قسمت در که شفتیبه  و شود می نصب یا شاسی

در این  لطفا  رید ل تری به دست آوهستید و قصد دارید در خصوص این محصوالت اطالعات کام یصنعت اتاقانیو خرید 

 ا ما همراه باشید تا در خصوص قیمت، نحوه خرید، انواع و... آن بدانید.بخش ب

 

 ..ن ها بدانید..قان ها و کاربرد آکمی در خصوص یاتا

 محصوالت . این نوعوندنیز شناخته می ش Bearing نام که با هستند صنعتی تجهیزات در زاء مهمز جمله اجا ها یاتاقان

یادی مزیت های ز (plummer block )  کبلو پالمر یا یاتاقان های محفظه .هستند رولبرینگ و بلبرینگ شامل صنعتی

 د که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:دار

 کرد نصب آنها در توان می را شده مونتاژ پیش از های شفتحتی ه راو ب ستا آسانبسیار  هوزینگ نصب . 

 بسیار خوبی دارند. پذیری تطبیق و کیفیت اطمینان، قابلیت 

 به همین خاطر جهت طراحی مورد استفاده قرار می  می باشند صرفه به مقرون ها از لحاظ اقتصادی  یاتاقان

 گیرند.

 کمتری نیاز دارند. نگهداری و تعمیر بهو  طوالنی دارند عمر های یاتاقان  

 

خودرویی  و درتمامی تجهیزات کشاورزی وشود  یمحدود نم یصنعت یها طیتنها به مح اتاقانیکه کاربرد  دیجالب است بدان

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 ها در صنعت اتاقانیانواع بررسی  

 از. هستند دسترس در انتهایی های پوشش و بند آب های گزینه انواع با پالمر های بلوک موثر، بندی آب از اطمینان برای

 بلوک های محفظه .کرد اشاره شده مونتاژ پیش از های شفت آسان جداسازی و نصب برای امکاناتی به توان می آن مزایای

Plummer به آنها. کرد استفاده میزان خود ای ساچمه های بلبرینگ یا باال ظرفیت با کروی های رولبرینگ با توان می را 

 نیز گرافیت چدن یا گری ریخته فوالدساخت آن ها از  در اما شوند، می ساخته باال مقاومت با چدن از استاندارد عنوان

 .کرد استفاده گریس یا روغن با آنها از توان می و هستند مجدد روانکاری قابلیت دارای ها محفظه. استفاده می شود

 



 

عبارت  نیدارد اما منظور از ا یبستگ تفاده از آنبه نحوه اس نگیبلبر اتاقانیکه طول عمر  دینکته را فراموش نکن نیا

 نیسرعت متفاوت خواهند بود که در ا یکه دارند دارا یبر اساس عملکرد نگیبلبر یها ناتاقایدر واقع هر کدام از  ست؟یچ

کنترل  دما و بار وارد شده بر آن زانیم نیو همچن ردیآن ها به موقع انجام گ سیو سرو راتیبه هر اندازه که تعم، انیم

 اتاقانی راتیدر تعم یفاضا یها نهیهزاز  یریشگیبه منظور پ نیبراتر خواهد بود. بنا یل طوالنگردد، طول عمر محصو

 وارد بر محصول کنترل گردد. یتیموارد امن یتمام دیبا نگ،یبلبر

 یصنعت اتاقانیانواع  متیق 

 نیدر ا ؛شود یمحصوالت انجام م ییبر اساس کارا Bearing یا یصنعت یها اتاقانیو فروش انواع مختلف  دیخر روند

 دیاقدام به خر یمشتر ،ییکارا هماند و بر اساس نشو یه مبه کار گرفت یخاص موارد یبرا ها اتاقانیراستا هر نوع از 

 یعوامل م نیا نیکه از مهم تر ردیگ یانجام م یفبر اساس عوامل مختل یصنعت یها اتاقانی یگذار متیق .دینما یمحصول م

باشد،  شتریب اقاناتی یده برادر نظر گرفته ش زیاست که هر اندازه سا یعیندازه قطر محصول اشاره کرد. طبو ا زیتوان به سا

کننده محصول  دیتوان به برند تول یم یصنعت اتاقانی متیعوامل موثر بر ق گرید از رود. یباالتر م زیآن ن یگذار متیق

و به  یساز جلب اعتماد مشتر نهیتواند زم یگذاشته، م یکه از خود به جا یابرند و سابقه  نهیشیاشاره کرد؛ به عبارت بهتر پ

می توانید از طریق شماره  یصنعت اتاقانی متیق ستیلاز این رو برای دریافت  محصول خواهد بود.قیمت ه کنند نییتع تبع آن

 .یبانی سایت چاکو در ارتباط باشیدشتر سایت با واحد پد دجوفن های موتل

 

  یصنعت نگیبلبر تاقانای متیق 

 زیکه سا مییبگو دیمحصوالت با نیا متیرابطه با ق شود. در یروانه بازار م و دیمختلف تول یدر ابعاد و اندازه ا اتاقانی

 یینها متیتواند بر ق یم زیمحصول ن ییو کارا تیفیک نیخواهد بود همچن متیکننده ق نییاز عوامل تع یکیمحصول  یبند

 شتریمحصول ببهتر باشد و به تبع آن طول عمر  اتاقانی ییاساس به هر اندازه که کارا نیبر ا بگذارد. ریتاث نگیبلبر اتاقانی

همچنین برای دریافت لیست قیمت می توانید از طریق  خواهد بود. شتریشده آن توسط شرکت سازنده ب نییتع متیباشد قطعا ق

 پشتیبانی ما در تماس باشید. فن های موجود در سایت با واحدشماره تل



 

  اتاقانی ینترنتیفروش ا 

 یوشگاه هابه فر یعدم امکان دسترس نیشلوغ و همچن یها رهو مشکالت تردد در ش یکار یمشغله ها لیبه دل امروزه

موجودی از  یستیل دیتوان یما مش کرده است. دایپ یشتریمحصوالت رونق ب نیا ینترنتیفروش ا اتاقان،یبرجسته فروش 

با  یینمابه مشاوره و راه ازیدر صورت ن یو حت دیکن مشاهده این بخشآن ها در  متیرا به همراه ق اتاقانیانواع قطعات 

زمان ممکن نسبت به رفع  نیتر عیتا در سر دییتماس حاصل فرما چاکو یبازرگان یدسمهن میما در ت نیمشاوران و متخصص

ساز  نهیتواند زم یم اتاقانیو فروش انواع  دیخر نیو همچن دیدر تول ایبر علم روز دن هیتک .دیم مناسب به عمل آشما اقدا ازین

ی را روانه بازار نماییم همواره محصوالت اصیل و باکیفیتما در چاکو سعی می  ر باشد.مطمئن و بدون دردس دیخر کی

 .کنیم

 

 


