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 SN FAG یاتاقان

  یکیشود که    ی استفاده م  یفراوان  یتخصص  مهیو ن  یاز قطعات تخصص  که در این حوزه انجام شده است  یی پروژه ها  در  صنعت و  در

مختلف است که به عنوان    عیبه کار رفته در صنا   یها  اتاقانیاز    ینوع   FAG   SN نیاتاقا.  است  اتاقانی،  قطعات پر کاربرداین  از  

با ما در این بخش همراه    ستیده   FAG  SN یاتاقاناگر به دنبال تهیه و خرید   رود.    ی ها به کار م  هدر دستگا   افظ مح  هقطعیک  

 ، معایب، قیمت و... در اختیارتان قرار دهیم. باشید تا اطالعات کاملی در خصوص این محصول، مزایا

 

 ورت است؟ه صبه چ FAG SN یاتاقان دیخر

 ی است. برا  تیفیکاستفاده از محصوالت اصل و با    SN  اتاقانی   دیخر  یبرا  ی اصل اساس  م،یکرد  انیب  زین  نیاز ا  شیکه پ   همانطور

 ی دارا  نظرفروشگاه مورد    نیضمانت اصالت کاال باشد و همچن  یشده دارا  یداریکه محصول خر  د یدقت داشته باش  د یمنظور با  نیا

ارائه شده تماما در م  م، ی کرد  انیکه ب  ی مشخصات  یتمام باشد.  تیفیباک  اتاقانی  روشف  نه یرزومه و سابقه درخشان در زم حصوالت 

بهتر  یبازرگان   یدسمهن  میتوسط ت تا  اند  آمده  بند  نیچاکو گرد هم  با درجه  قبول در  یمحصوالت  قرار   زانیشما عز  اریاخت  قابل 

با کارشناسان ما در    د یتوان  یرا م   FAG  SN یاتاقان  دیانتخاب و خر  نهیخود را در زم  یکار  یسواالت و چالش ها   ی . تمامردیبگ

 . دیبگذار انیم

  

 FAG SN یاتاقانمشخصات  

از استفاده طوالن  ،یدر قطعات صنعت  معموال شوند که   یاست دچار خرابمدت ممکن    یدستگاه و قطعات به کار رفته در آن پس 

منظور   نیکند؛ به ا  ی صدق م  زین  SN  اتاقانیموضوع در رابطه با    نیکنند. ا  یم   یکار  منظور قطعات را روان   نیا  از  یریشگیپ   یبرا

  اتاقانی  شود.  ی م  یروان کار سی و گر ری مناسب روانکا روغنبه صورت مداوم قطعه با   راتیعمت  نهیزاز هرگونه ه یریشگیپ  یبرا

به    نیآن ها وجود ندارد؛ همچن  د یدر خر  ی معموال در دسترس هستند و مشکلFAG  (Bearings FAG SN  )ا برند  ب   SN  یها

 شود. یم  ده یدر آن یو غ  یصنعت یدستگاه، استفاده از محصول به دفعات فراوان در کاربرد ها یامکان نصب آسان قطعه بر رو لیدل

  یچهار لبه، آب بند و  یتوان به آب بند ها  یروش ها م  نید که از جمله اشو  یم  یآب بند  یمختلف  یبه روش ها  SN  یها  اتاقانی

 اشاره کرد.  نیسنگ عیمربوط به صنا یآب بند ها زیو ن یچشیپ   ی، آب بند هاfelt  یشکل، آب بند ها



 

 اف آ گ  SN اتاقانی متیق ستیل

الما  کی دا  صنعتی  اتاقانیانواع    متیق  نییتع  یبرا  ،نمجموعه  وجود  بازار  در  کموجود  ارد  جمله  از  م  نیه  به   یعوامل  توان 

خواهد داشت به    یی نها  متیق  نییدر تع  ی ادیز  ر یتاث  ال یمتر  تی فیقطعه اشاره کرد. ک  دیبه کار رفته در مراحل تول  الیمتر  تیفیک

  متیق  تیفیک  یب  الیدرصد گران تر از قطعه ساخته شده با متر  ۷۰دود  تا ح  تیفیبا ک  الیکه ممکن است استفاده از متر  یطور

از آن ها بر اساس معیار های    ارای انواع مدلی متنوع ای هستند که هرکدامد  FAGبرند    SNقان های  همچنین یاتا شود.  یگذار

قیم دارای  اساس  ت  موجود  این  بر  باشند.  می  مختلفی  و  قیمت  برامتنوع  لیست  دریافت  خانواده  ی  واحد    FAGمحصوالت  با 

 در تماس باشید.   چاکو  شرکت پشتیبانی

 


