
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOYOرولبرینگ استوانه ای 
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 KOYO  ی ا استوانه   نگیرولبر

توان انواع   و امروزه می  اند   به خوبی رشد کرده  شان،تکنولوژی به دست توسعه کنندگانرولبرینگ ها با گذشت زمان و پیشرفت  

  سوده شدن کار می رولبرینگ های استوانه ای باعث آ.  نموداستفاده    صنایع مختلف ماشینی و... را در    بازار  در  رولبرینگ های موجود

در میان تمامی برند ها،   .کندبه شما    در رشد صنعت  ند کمک بهینه اینتوا  می  نکارکرد شاتوجه به ویژگی و    باد و انواع آن،  نشو

  یکی از محبوب ترین برند های تولید رولبرینگ استوانه ای است که در این بخش قصد معرفی، قیمت، شیوه  KOYOبرند کویو یا  

قبل از خرید این محصول بتوانید   قرار می دهیم تا  عزیزانما  را در اختیار ش  KOYO  یا  استوانه    نگیرولبرو استفاده از    خرید

 کسب کنید.  اطالعات کامل تری را از آن

 

 

 

 KOYO  یا   استوانه   نگیرولبر  مشخصات

.  د نمی شو  ...رولبرینگ استوانه ای، مخروطی، بشکه ای و  شامل  تولید شده اند که  عت  در صنمختلفی    انواعرولبرینگ ها در  

از خود به  کارکرد بهتری  در این موارد  و    استاز نوع شعاعی    که  بوده   کز رولبرینگ ها بر فشار هایی بیشتر تمرجالب است بدانید  

به  فشار و بار های سنگین از نوع محوری    برابر  خوبی در  د، عملکربازاردر    های موجودباز هم برخی از مدل  البته   نمایش می گذارند.

 نگیرولبر خواهند داشت.باالیی  مقاومت    به این جهت از خود  و   کنند   فشار هایی را تحملد چنین  نو می توان  ی گذارندنمایش م

ط و توس  استوانه ای شکل هستند ساچمه های موجود در آن  که  است    صنعتیرولبرینگ  نمونه ای از   ،    KOYO  ی ا  استوانه

یک ردیفه، چند ردیفه،    دارای مدل هایی چون  محصوالت  ین اینچنهم  د.نمی شو  ساخته  متنوع ای، در انواع  ی مختلفبرند ها

تواند    رکتی میهر ش خواهند داشت.  در صنعت  کارایی متفاوتی  ،ای خودگی ه که با توجه به ویژ  هستند  و ...   غلتک عادی، پر  

گ ها در انواعی به  رینبرول  نای ،  کویوشرکت    .ارائه دهد  فرولبرینگ های استوانه ای را با توجه به توانایی خود، در مدل های مختل

   .رده استو روانه بازار ک  نموده یطراح ..و .و یا کف گرد    غلتکتک ردیفه، پر نام 

ا جای گذاری و یا حتی جدا  به طور مثال، رولبرینگ استوانه تک ردیفه به دلیل نداشتن لبه در یکی از حلقه های خود باعث شده ت 

توان    ،برینگ های استوانه ایبر خالف دیگر رولاستوانه ای کف گرد    گا این که رولبرینید و  سازی اجزای آن به راحتی انجام شو



  KOYO  یا  استوانه  نگیرولبرالبته برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص   .برای مقاومت در برابر فشار های محوری داردخوبی  

 ید.باش اس تمتیم مهندسی بازرگانی چاکو در توانید با مشاوران ما در می 

 

 KOYOآشنایی با برند ژاپنی  

بنا گردید و توانست در   ۱۹۲۱سال    که در  است  نگیبلبر  و  نگیرولبر  صنعتیکی از محبوب ترین برند های    KOYOبرند کویو یا  

های خود را   رولبرینگی ماین برند تما  صعودی خود را در پیش گیرد و به برندی محبوب در این عرصه برسد. برینگ راهرولصنعت 

در نهایت طولی نکشید    حرفی برای گفتن داشته باشد. تا بتواند در مقابل رقبا    تولید نمودرگ  زبیار کوچک و  سسایز های ب  رچه د

 کرد.فراوانی را در حوزه فعالیت خود کسب های و موفقیت   رسید محبوبیت جهانیبه برند ژاپنی  نایکه 

 

 

 

 قدر است؟ چ    KOYO  ی ا  استوانه   نگیرولبر  متیق

می توان شاهد  ،  این موضوعوجه به  با ت  که  شده اندتولید    یمنحصر به فرد  مشخصاتدر سایز ها و    KOYO  یا   استوانه  نگیرولبر

  ی ا   استوانه   نگیرولبر  متیقآخرین    ات بیشتر در خصوصاطالع کسب  برای    که  های متنوع ای برای این محصوالت بودقیمت  

در  KOYO  برند تلفن های موجود  از طریق شماره  توانید  بازرگانی مهندسی    می  تیم  پشتیبانی  واحد  با  تماس    چاکوسایت  در 

 باشید. 

 ؟ به چه صورت است    KOYO  ی ا استوانه  نگیرولبر  دیخر

 ممکن  بهترین شکل  ا توجه به استاندارد های روز بهصوالت خود را ب ! این شرکت محتاس برندی مشهور و محبوب koyoبرند کویو 

باو   خ  همچنین  تولید  کیفیت  کرنواهبیشترین  فروش  د  بازار  به  و  کند  می  نگران  .  ند عرضه  عنوان  هیچ  به  این  یفیت  کبنابراین 

ه تلفن  طریق شمار  اقدام کنید و یا ازنیز می توانید از طریق این بخش    KOYO  یا  استوانه  نگیرولبر  دیخربرای   محصول نباشید!

از خری و پس  قبل  های  به جهت هماهنگی  موجود در سایت  با مشاورانهای  تیم    د  در  تماس    گانی چاکو بازرمهندسی  ما  در 

 باشید. 


