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 INA یا استوانه  نگیرولبر

ختلف،  توسط کمپانی های م  ی که از آن هارولبرینگ ها در انواع متفاوت و مختلفی در صنعت وجود دارند، در میان تمامی اقسام

  ی ا   استوانه   نگیرولبرو خرید  اگر شما نیز قصد تهیه   اشاره نمود.  INA  یا  استوانه   نگیرولبرتهیه و آماده شده است می توان به  

INA  دا این بخش  را  در  این  رید  و...  قیمت خرید، شیوه خرید  قبیل مشخصات،  از  اطالعاتی  به صورت کامل  تا  باشید  ما  همراه 

 حصول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. م

 

 

 به چه صورت است؟  عملکرد رولبرینگ استوانه ای

 بشکه  ،یمخروط  ،یا   استوانه  نگیرولبر.  شوند   یم   یبند  قهطب  یمختلف  اقسام  در  و  هستند  یچرخش  یها  اتاقانی  جز  ها  نگیرولبر

اند   دیتول  حال  به   تا   که  هستند  یی ها   نگیرولبر  نمونه  از  گرد   کف   و  یا استفاده    در  و   شده  از آنصنعت شاهد  موارد   زیادی  در 

از خود به ار خوبی را  استحکام بسیشعاعی  که در فشار  ها هستند    گرولبرینلبرینگ های استوانه ای، نوعی از  رو هستیم.  مختلف

رولبرینگ .  گذارد  نمایش می از آن ها  در واقع خود  نوع  از نظر    استوانه ای هم به چندین نوع تقسیم بندی می شود که هر  چه 

ساده    ءجز  ای  ، رولبرینگ استوانهصنعتیینگ  رولبردر بین انواع مختلف   وت هستند.ابا هم در تف  ، ظاهری و چه از نظر کارکرد

رول ب  برینگترین  رود    ه شمارها  کند.  ؛و همان طور که گفته شدمی  به خوبی عمل می  بار های سنگین شعاعی  این البته     در 

می تواند مقدار کمی از بار های    INA  یا  استوانه   نگیرولبرنیست!    است،  ریواز نوع مح  که   فشار هاییمل  قادر به تح  محصول  

او جالب است بدانید که رولبر  وری را هم متحمل شودمح از نوع شیار    ،  یینگ های استوانه  شباهت مشهودی با بلبرینگ هایی 

 عمیق دارند!

 

 INA یا استوانه نگیرولبر مشخصاتآشنایی و بررسی 

ه تولید و روانه بازار کرده است تا در موارد مختلف صنعتی بتوان از آن ها استفاد  ینگ های متنوع ای رالبرتا به امروز رو  INAبرند  

...  ای ی  برینگ استوانهها شامل رول  . این نوع رولبرینگنمود پر غلتک و  از آو    هستندک ردیفه، دو ردیفه،  ن ها کارایی  هر کدام 



که   است شده  ریس، باعث استوانه ای شکل و تماس سطح آن با  به دلیل وجود ساچمه ینگ هااین رولبر در .دمختص به خود را دارن

 . سایر محصوالت دیگر باشداز  نحوه قرار گیری آن راحت تر

 

 

 

 چقدر است؟   INA  ی ا  استوانه   نگیرولبر  متیق

که هرکدام از این محصوالت بر اساس  بزرگ تولید کرده است    و   ای کوچکرولبرینگ های متنوع خود را هم در طرح ه   ، این برند

استفاده شده است، دارای قیمت های متفاوتی هستندنوع کاربرد   به دنبال تهیه و   .و تجهیزاتی که در آن ها  نیز  خرید  اگر شما 

تباط ار  چاکوبازرگانی  مهندسی  کسب اطالعات بیشتر با مشاوران ما در تیم    هستید می توانید برای  INA  یا  استوانه   نگیرولبر

 زم را به دست آورید. نمایی های البرقرار کنید و راه

 

 ؟به چه صورت است  INA  یا استوانه   نگیرولبر  دیخرشیوه  

زیر    INAجالب است که بدانید برند    دست یابد و همچنیندر سطح جهان    های بزرگی  دست آوردبه    وانستهت  این شرکت آلمانی 

ینه ای بسیار قوی جهانی با پیشتهیه رولبرینگ از آن را دارید یک برند معتبر    قصدبرندی که  نابراین  ب.  مجموعه این شرکت است

شما می    INA  برند  ی ا  استوانه  نگ یرولبر  دیخر   برای ما فراهم کند.ید خوبی را برای شخراست که این موضوع خود می تواند  

 سایت با ما در تماس باشید. توانید از این بخشی که در آن قرار دارید اقدام کنید و یا از طریق شماره تلفن های موجود در 


