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 SN NACHI اتاقانی

 ی بازار برا  ینمونه ها  نیاز پر مصرف تر  یک ی  SN NACHI  اتاقانی مختلف،    یدر برند ها  یدیتول  های  اتاقانی  اد یتعداد ز  انیم  در

از محصول را م  یبه طور  !است  یصنعت  یکاربرد ها استفاده    ن ی ا .دینیدر کارخانجات مربوط به سنگ شکن بب  دیتوان  یکه مکرراً 

توان از    ی خاطر م  نانیرو با اطم  نیو از ا  وارد شده هستندمقاومت باال در برابر فشار    یدارا  ،که دارند  اییسته چدن ا پوها ب  اتاقان ی

ید اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید در اگر قصد دار  استفاده کرد.  نیسنگ  یخاص و حت  عیآن ها در صنا

 ادامه با ما همراه باشید. 

 

 SN NACHI اتاقانیتالوگ اک

  یینها  ییروند که انتخاب هر کدام از انواع آب بند ها به کارا  یبه کار م  یمختلف  یآب بند ها  لهیبه وس  اتاقانی  ی کدام از مدل ها  هر

  یه، ور لبچها  ی هر کدام از آب بند ها  یرو برا  نیبه نوع آب بند وابسته است؛ از ا  زین  اتاقان یروش نصب    ی دارد. حت  ی بستگ  اتاقانی

ممکن به منظور   یراهنما  نیبهتر  موضوع  ن یا  کهشود    ی ارائه م  ی روش نصب متفاوت  ژه یو  ی ها  یآب بند   و   یدنم   ، یچشیشکل، پ 

از   بود.  اتاقانیاستفاده  اخت  شما خواهد  در  با  محترم  کننده   NACHI (SNبرند  SN  یاتاقان   کاتالوگداشتن    اریمصرف 

NACHI bearings  )با انواع کد و    یی . آشنادیکن  دایدست پ   قاناتایو استفاده از    دیخر  یاطالعات الزم برا  ی به تمام  دی توان  یم

 مدل کمک خواهد کرد.  نیربه شما در انتخاب مناسب ت اتاقانی  یمدل ها

 

 کوزرگانی چا از با  SN NACHI اتاقانی خرید

! شما در  دیمده اکه درست آ  میی بگو  دی با  دیهست  SN اتاقانی دی خربه دنبال    یعاد  ایو    یصنعت کار حرفه ا  کیشما به عنوان    اگر

از سا  نیا برا  دیتوان  یم  تیقسمت  پ   SN NACHIمدل    اتاقانی  یاطالعات درج شده  از  کردن مورد   دایرا مطالعه کرده و پس 

راحت  خود  محصول،  مناسب نما  بتث  یبه  ت .  د ییسفارش  در  ما  آماده    ی بازرگان  ی مهندس  میمشاوران  وقت  تمام  صورت  به  چاکو 

  ی با شماره ها  ستیمنظور تنها کاف  نیا  ی. براندیبرطرف نما   اتاقانی   دیخر  نهیشما را در زم  یواالت و چالش هاس  ی هستند تا تمام

 . دیبگذار انیدر م مربوطه نیو سواالت خود را با مشاور د ییتماس حاصل فرما تیدرج شده در سا 

 

 



 چقدر است؟ ی ناچ SN اتاقانی متیق

محصول خواهد داشت چرا که به کار    یی نها  متیدر ق  ییبسزا  ری تاث  ی ناچ  SN  اتاقانیبه کار رفته در مراحل ساخت    الیمتر  نوع

متر هزبه  الیبردن  قطعا  برا  یباالتر  نهیتر  د  دیتول  یرا  همراه  به  همارد  کننده  به  ن  یگذار  متیق  دلیل  نیو  متفاوت    زیمحصول 

نمونه   ک یند، تنها  ده  یشما قرار م  اریاز دالالن در اخت  یکه برخ  یمتیارزان ق  یمدل ها  که  دیتوجه داشته باش  نیبنابرا خواهد بود.

ک و  بود  خواهد  مطلوب  تیفیطرح  داشت.  را  یچندان  دریافت   نخواهد  قیمت  برای  با    SN NACHI bearingsلیست  حتما 

 اشید. تماس بدر  مهندسی بازرگانی چاکومشاوران ما در تیم 

 


