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 SN INA یاتاقان

از آن   ی و معموال در کارخانه ها  متنوع ای داردکاربرد های صنعتی  است که    ها   اتاقانیاز    دیگری  نوع  SN  اتاقانی سنگ شکن 

ا  یاستفاده م در برابر تحمل فشار و بار    ییتوان باال  یدارا  لیدل  نیو به هم  شده استها از چدن ساخته    اتاقانی  نیشود. پوسته 

  ن یکه ا  نموداشاره    ها  بودن سوراخ درون آن  ی توان به مخروط  ی م   SN  اتاقان ی   ی ها  ی ژگ یو  گرید  از .باشدمی  خود    وارده بر  ی اضاف

برا  اتاقانیصه  مشخ ا  یها  نگیرولبر  ی پوشش ده  یرا  بلبر  یبشکه  دنبال تهیه و خرید   کند.  ی آماده م  یسر  یها  نگیو  به  اگر 

مزایا و... در اختیار شما  ملی در خصوص قیمت، خرید،  کا  اطالعاتشید تا  هستید در این بخش با ما همراه با  SN INA  یاتاقان

 عزیزان قرار دهیم.

 

 به چه صورت است؟   SN INA قاناتای دیخر

در    یقطعات دارد چرا که هرگونه سهل انگار  ریسا  دیبا خر  مجزاییمعموال مبحث    ، و پر مصرف در کارخانجات  یقطعات صنعت  دیخر

در    ی مختلف  یدر مدل ها  اتاقانی   انواع را به اطراف وارد کند.  یادیز  ی و جان  ی مال  یرت هاد خساتوان  یم   یانتخاب قطعه صنعت

که در    دیهستند. توجه داشته باشموجود    ی مختلف  یها  متیق  با   ومتفاوت    ی ر کدام از آن ها در برند هاه  وبازار موجود هستند  

به ک  متیاز ق  شتریب  اتاقانی  دیخر از متر  هیته  تچرا که قطعا محصوال  د یباش  ه داشته آن توج  تیفیمحصول،   تیفیبا ک  الیشده 

می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت    SN INA  یاتاقان رای تهیه و خرید  ب خواهند بود.  یشتریطول عمر ب  یدارا

 در این امر شما را راهنمایی کنند. با واحد پشتیبانی ما در چاکو در تماس باشید تا کارشناسان ما  

 

 چیست؟ SN INA اتاقانیمشخصات 

تحمل   زانیدهد. م  ی م  شیافزا  یاست که مقاومت محصول را به خوب  اتاقانیپوسته    یجنس چدن   ،   SN اتاقان یات مشخص یکی از  

به ذکر است    الزم استفاده کرد.  یصنعت  یاز آن در دستگاه ها  توان  ی آسوده م  یلایکه با خ  یباال بوده به طور  SN  اتاقانی  یفشار

از جمله   کاربرد در صنعت  پر  به    د یبا   لیدل  نیشوند و به هم  یم   یباستفاده مکرر زودتر دچار خرا  لیبه دل  اتاقان،یکه هر قطعه 

قطعه    یشده است که عمل روغن کار  هیخور تعب  س یعدد گر  کی   SN  ی ها  اتاقانی. در  رندیقرار بگ  یصورت مداوم تحت روغن کار

 دهد.  ی مانجام  یرا به خوب

 



 SN INA اتاقانیکاتالوگ 

نمد    نیو همچن  رنگیثابت کننده، ب  نگیر  ، یکیالست  یاشامل آب بند ها، آب بنده   SN  یسر  ی ها  اتاقانی   دهنده  لیتشک  یاجزا 

  یکد ها  یکه دارند دارا  ی ها بر اساس مشخصات  اتاقان ی روند. هر کدام از    ی و مشخص شده به کار م  قیاست که به صورت کامال دق

 ن یخبر خوب ا .شده است  یجمع آور  SN INAباره در کاتالوگ    کیاطالعات به    نیا  مهاست که ه  یمتفاوت  یمختلف و کاربرد ها

حت ا  یکه  مطالعه  از  پس  ا  نیاگر  چالش شده  دچار  باز هم  ت  دیتوان  یم  د،یکاتالوگ  در  ما  تجربه  با  کارشناسان   یمهندس  م یبا 

 . دییو ابهامات خود را رفع نما دییتماس حاصل فرما چاکو    یبازرگان


