
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NSKرولبرینگ استوانه ای 
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 NSK  ی ا استوانه   نگیرولبر

ت از می توان در موارد مختلف صنعتی و در کارخانجا،  رند و برحسب مدل و اندازهمتفاوتی دادر صنعت رولبرینگ ها کاربرد های  

لیت  ا فعاساخت، مدل سازی و تولید رولبرینگ ه  ه نمود اما در میان سیل انبوهی از برند هایی که تا به امروز در زمینهآن ها استفاد

 استوانه    نگیرولبر.  یار دشواری استاز نظر کیفیت و قیمت مناسب باشد، عمال کار بسداشته اند، پیدا نمودن نمونه ای که بتواند  

که  تهیه و تولید شده است    NSKفدار  به فردی است که توسط برند محبوب و پرطر  یکی از مدل های مناسب و منحصر  NSK  یا

 محصول در اختیارتان قرار خواهیم داد. ری در خصوص ایندر ادامه اطالعات کامل ت

 

 

 

 ی است؟ ی رولبرینگ استوانه ای دارای چه ویژگی ها

با    یتجهیزات مختلفبرای    این مدل ها در صنعتم از  شاخه تقسیم بندی می شوند و هر کداتوانه ای به چندین  رولبرینگ های اس

رولبرینگ استوانه ای،   است در تولیدات خود انواع  د توانستهاین برن  . ار می گیرندمورد استفاده قر  ویژگی و کارایی آن ها توجه به  

منحصر به فرد    ویژگی و کارایی،  محصوالتاین    هر کدام از  که  کف گرد را تولید کند   یک ردیفه، دو ردیفه و همچنینرولبرینگ  

را   داشتخود  توضیح  خواهند  به  ادامه  در  با    یاتکه  رابطه  پرداخت  NSK  یا  انهتواس   نگیرولبردر  کسب    تا   خواهیم  با  شما 

 داشته باشید.   ان اس کیینه رولبرینگ استوانه ای در زم خوب و مناسبی راخرید  بتوانیداطالعات بیشتر، 

 

 NSK  یا استوانه نگیرولبر  مشخصات

ر های سنگین از نوع محوری را به اد فشار و بنمی توان ای برینگ های استوانهانواع رولالف دیگر کف گرد، برخرولبرینگ استوانه ای 

کنخ تحمل  و همیننوبی  به    طور   د  که  هایی  فشار  برابر  ای هستند    لشکدر  خواهند ضربه  نمایش  به  از خود  را  خوبی  مقاومت 

ظاهر  همان  صنعتیرولبرینگ    نوع  این گذاشت. از  که  دار  ،است  پیدا  انشطور  که  کمی  ضخامت  دلیل  تو  دنبه  برای   انندمی 

محافظ برای خود    دارای یک  NSK  یا  استوانه  های  نگیرولبرنوعی از  هر   .ندندر مکان های مختلف به راحتی عمل ک  جایگیری

برینگ مورد زمانی به کار خواهند رفت که رولیا فلزی باشد. این نوع محافظ ها  و  از جنس پالستیک    می تواند  ،که این محافظ  است



  3، خود دارای  رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه را دارا باشد.  برای جای گذاری محافظ  مکان کافی و  قرار گرفته  نظر در فضای خوبی  

لقه  یکی از ح  این است که  NSK  یا  استوانه  نگیرولبراز مزایای قابل توجه  .  است(  اِن،اِن جی، اِن یوکه شامل )  مدل مختلفنوع  

 . لبه نخواهد داشتهای آن 

 

 

 ست؟ چقدر ا NSK یا   استوانه نگیرولبر  متیق

اقسام ، دارای  ان اس کی  های عرضه شده توسط برند  کدام از رولبرینگ هر    اینطور می توان گفت که در رابطه با قیمت این محصول

ظاهر ها،  ویژگی  انواع  ...    متفاوت  و  از  هستندو  کدام  هر  بر    که  نهایت  در  عوامل  گذار این  تاثیر  این محصول  نهایی  قیمت  روی 

می توانید از طریق شماره   NSK  برند  یا   استوانه  نگیرولبر  متیقکسب اطالعات بیشتر در خصوص  البته برای   د.خواهند بو

 . ماس برقرار کنیدکو تتلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی تیم چا 

 

 ارزش اقتصادی دارد؟   NSK  ی ا   استوانه   نگیرولبر  د یخرآیا  

. این برند  برساند کشور های مختلف    را به گوش  صوالت خودبه خوبی آوازه محاجرایی گشت و توانست    ۱۹۱۶  این برند در سال 

موجود در این    ، یکی از محبوب ترین شرکت هایو در حال حاضر  است  ارائه محصوالت خود کردهژاپنی تمام تالش خود را برای  

ر قرار داده است و در نهایت  ها را در دستور کا  نگیرولبرتاندارد های الزم به جهت تهیه و تولید  این برند تمامی اس عرصه می باشد.

البته اگر به دنبال اطالعات بیشتری در خصوص   خرید این توانسته است محصوالت منحصر به فرد و ایده آلی را روانه بازار کند. 

 در تماس باشید.  کوچا  رکتش هستید با مشاوران وبسایت محصول


