
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTNرولبرینگ استوانه ای 
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 NTN   یا   استوانه  نگیرولبر

ها مقاو  رولبرینگ  اماز  هایی  فشار  برابر  در  باالیی  ذت  به  الزم  و  هستند  برخوردار  شعاعی  نوع  این  ز  انواع  از  برخی  که  است  کر 

ا  ر  توان مقاومت در برابر فشار هایی از نوع محوری  ؛استوانه ای است  برینگم رولبرینگ کف گرد که نوعی از رولرولبرینگ ها به نا

نسته اند  دست دارند و توا  ابزاریکه در تولید چنین  های بزرگی هستند    امروزه شرکت و به خوبی کار خواهد کرد.  خواهد داشت

نیز از این دسته از محصوالت است که اگر قصد تهیه و خرید    NTN  یا   استوانه   نگیرولبرمحصوالت خوبی را وارد بازار کنند.  

 ری از این محصول کسب کنید. اطالعات کامل ت ادامه می توانیدآن را دارید در 

 

 

 

 تاریخچه رولبرینگ بررسی  

  ختلفبرند های م  . سال ها است کهبرخوردار شوندتجهیزات پیچیده تری  از  پیشرفت کنند و  توانسته اند که  ها به تدریج  رولبرینگ 

شده اند تا در صنایع مختلف بتوانند از ها  ن  لفی از آنمونه های مخت  ولیدتا به امروز موفق به ت  و   می کنندبر روی رولبرینگ ها کار  

  ، ثال. به طور مددارتفاوت هایی  با بلبرینگ    رولبرینگانواع  البته باید بدانید که   شان استفاده کنند.آن ها به جهت پیشبرد اهداف

 ل می شوند! است و یا حتی نوع فشاری که متحم نوع حرکتشان با هم در تفاوت

 

  NTN  یا   استوانه   نگیرولبر  مشخصات

رولبرینگ توانسته  برجسته  برند  ای  ایهاین  انواع های مختلف    را  استوانه  تولید  مدل سدر  و  و    کند.ازی  تهیه  نیز قصد  اگر شما 

یکی از   را دارید در این بخش می توانید اطالعات کاملی از این محصول کسب کنید.  NTN  برند  یا  استوانه  نگیرولبرخرید  

ژگی  ی از ویبه دلیل برخوردارتک ردیفه است که  تولید شده توسط این برند، رولبرینگ استوانه ای    ای  توانهرینگ های اسرولب انواع  

و وجود   دارای لبه نمی باشد   ای،  برینگ استوانهای موجود در این رولحلقه ه زیرا یکی از    .پر کاربرد استبسیار    های خاص خود

آن در  ویژگی  باعث  چنین  گیری  ،  راحت  قرار  و  مختلف    این محصولساده  های  مکان  شود.در  های  رولبرینگ انواع    دیگر  از می 

های فراوان   غلتک. این رولبرینگ ساخته شده از  است  نام دارد که توسط این شرکت وارد بازار شده  غلتکرولبرینگ پر    ای،  استوانه



ری اشغال  یگهنگام جای سیار کمی را  ی بفضاکه    است  ی شده ای طراحی و مدل ساز  به گونهنوع رولبرینگ    این  و هم چنین  است

خود به    ،کین رولبرینگ استوانه ای پر غلتا توان تحمل فشار های زیادی را دارد.  ،می کند و چون رولبرینگ های استوانه ای دیگر

ای برینگ هچون رول  ینوع های دیگرهمچنین   .دنل تک ردیفه دو ردیفه و چند ردیفه است، تقسیم می شونوع دیگر که شام  ۳

ن نه رولبرینگ های استوانه برند ابرای کسب اطالعات بیشتر در زمی  که  است  وسط این برند تولید شده استوانه ای کف گرد هم ت

 می توانید با واحد پشتیبانی و مشاوره تیم چاکو در تماس باشید.،  تی ان

 

 

 

 چقدر است؟  NTN  ی ا  استوانه   نگیرولبر  متیق

هر    .از خود به نمایش می گذارندعملکرد بسیار خوبی    ژگی های خوبی برخوردار هستند ووی  زرند ااین ب  ای  رولبرینگ های استوانه

رولبرین از  به کاراییودارای قیمت های متفا  ان تی ان  گ های عرضه شده توسط شرکتکدام  با توجه    ابعادشان و    تی هستند و 

تهیه این محصول را دارید هستید و قصد    NTN  برند  یا   استوانه  نگیرولبرقیمت  کسب    اگر به دنبال قیمت گذاری می شوند.

 ارتباط با مشاوران ما در تیم مهندسی چاکو اقدام کنید. لفن های موجود در سایت به جهت برقراری شماره تحتما از 

 

 چه مزایایی دارد؟  NTN  ی ا استوانه  نگیرولبر  دیخر

توانسته برند  ها  است  این  تول  یرولبرینگ  ممکن  نحو  بهترین  به  را  سراسر  و    کندید  خود  ها  جهان  در  با  محصوالآن  را  خود  ت 

  فضا   کردندر کم    کاربرد  ،ساده  طراحی  . رولبرینگ های این برند ویژگی هایی چون مقاومت باال، باالترین کیفیت ممکن، ارائه کند

اما    درست و مطمئنی باشد  خابمی تواند انت  NTNمحصوالت از برند  بنابراین تهیه و خرید این نمونه از   ... را برخوردار هستند.و

مشاوران    یت با طریق شماره تلفن های موجود در سا  مطمئن نیستید می توانید از  NTN  یا  استوانه  نگیرولبر  دیخراگر هنوز در  

 خرید این محصول باید بدانید، در اختیارتان قرار بگیرد.در تماس باشید تا تمامی نکاتی که برای  شرکت چاکو


