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 SN KOYO اتاقانی

 SNقان ها )یش می توان به یاتاقان های مدل یو سی پی تشبیه نمود، البته این مدل از یاتاها  یژگ یرا از لحاظ و  SN  ی ها  اتاقان ی

KOYO bearingsدر صنعت استفاده های    لیدل  نیو به همدل یو سی پی کمی خاص تر هستند  ( در مقایسه با یاتاقان های م

 که یشن عنوان شده است به طور  دیو تول  ی شکن  نگس  ع یان در صناس  ا  های   اتاقانیکاربرد    نیشتریب شود.می  متنوع ای از آن ها  

ا از    انزیم  عیصنا  نیدر  برند ها  SN  یها  اتاقانی کرده است.  دایپ   شیافزا  یبه طور قابل توجه  اتاقانیاستفاده  در    یمختلف  یدر 

ها است. اگر به دنبال تهیه و خرید  یکی از محبوب ترین آن    SN KOYO  قانتا یا   که   ردیگ  یقرار م   صنعت گران عزیزشما    اریاخت

 هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کاملی در خصوص این محصول به دست آورید.  SN KOYO یاتاقان

 

 SN KOYO اتاقانی کاتالوگ  

به اطالعات    ازین ی تا حدود اناق ات یکه انتخاب نوع مناسب   د یاند ی حتما م  د یداشته باش یی آشنا اتاقانی  یکار طهیبا ح  یتا حدود اگر

  اتاقانیهستند که در انتخاب    یی از پارامتر ها  ی محصول و ... همگ   یحدود  ی نوع آب بند مناسب، ابعاد  اتاقان، یدارد. مدل    خاصی

  یآب بند ها  نیو همچن  یچشیپ شکل، نمد،    Vچهار لبه،    یاز جمله آب بند ها  یمختلف  یآب بند ها  .دمهم خواهند بو  ،مناسب

ا  ژهیو که  دارند  بستگوجود  ها  آن  از  کدام  هر  شرا  ی نتخاب  کارا  یطیمح  طیبه  دارد.  یی و  م محصول  از   دیتوان  ی شما  استفاده  با 

و پس از مطالعه    دیجا در کنار هم مشاهده کن  کیرا به    میکرد  انیکه ب  یمشخصات  یتمام   KOYOبرند    SNیاتاقان    کاتالوگ

 . دییمناسب کار خود نما اتاقانی یداریبه خرمحصول اقدام  یمشخصات فن

 

 چقدر است؟ SN KOYO اتاقانی متیق 

که همواره در    دیداشته باش  توجه  دیول دارد اما بادر انتخاب محص  یمهم  ریآن تاث  متیق  ،یهر محصول  دیاست که در خر  یعیطب

محصول با    دیخر  یکه هر چند شما برا  مییبگو  میتوان  یم  گرید  ی آن است. به عبارت  متیمحصول مهم تر از ق  تیفیک  اتاقان، ی  دیخر

شما نخواهد بود و به    ازیاسخگو نمحصول چندان پ   ییکه کارا  دی اما فراموش نکن  دیکن  یم  ترا پرداخ  یکمتر  متیق  نییپا  تیفیک

ب .دیکن  راتیرا صرف تعم  ی اضاف  نهیبار هز  کیبود که هر چند وقت    دیمجبور خواه  لیدل  نیهم برای آن که  از همچنین  توانید 

 تیم چاکو در تماس باشید.  می توانید با واحد پشتیبانی مطلع شوید،    KOYOبرند   SN  یاتاقانقیمت   لیست آخرین

 



 از بازرگانی چاکو  ویکو SN اتاقانی دیخر

از فروشگاه    د یمحصول است که قطعا با خر  تیفیک  اتاقان، ی  یداریانتخاب و خر  یاصل مهم برا  میکرد   انیب  نیاز ا  شیکه پ   همانطور

محصوالت    نیا  دیرخ  یممکن است رفت و آمد برا  یکار  یمشغله ها  ل یمروزه به دلا  .د یکن  دایهدف دست پ   ن یبه ا  دیتوان  یمعتبر م

  شما  فراهم شده است.  ینترنتیبه صورت  ا  تیفیاز نظر ک  اتاقانی  نیبهتر  ینترنتیا  دیامکان خر  استار  نیکه در ا  دباش  نیمشکل آفر

از سا  ن یدر هم  دیتوان  ی م و  ی تمام  تیقسمت  و  را مطال  ی ها  ی ژگیمشخصات  نمامحصول  ثبت سفارش    دیی عه  به  اقدام  و سپس 

نما صورتدییمحصول  در  ن  ی.  اطالعا  ازمندی که  بکسب  ت  دیتوان  ی م  دیهست  شتریت  مجرب  کارشناسان   یبازرگان  یمهندس  میبا 

 باشند.  زانیسواالت شما عز یپاسخگو مانز نیتر عیتا در سر د ییتماس حاصل فرما چاکو


