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 SN NTN اتاقانی

را در رابطه با مشخصات، نحوه   یتا اطالعات کامل  دیقسمت با ما همراه باش  نیدر ا  دیهست  SN  اتاقان ی  دیو خر  هیدنبال ته  به  اگر

رود که شما   یوجه انتظار نم چ یکه به ه دی. فراموش نکنمیقرار ده زانیشما عز اریکاتالوگ محصول در اخت نیو همچن متیق د،یخر

عنوان عاد  به  کننده  تمام مشخصات    ی مصرف  آشنا  اتاقانی با  آن  انواع  باش  ییو  ادامه   ی سع  ن یبنابرا  د؛ یداشته  در  که  است  شده 

 . میارائه ده با این محصول زانیشما عز شتریب ی را به منظور آگاه یمرتبط حاتیتوض

 

 ان یان ت SNاتاقانیکاتالوگ آشنایی با 

 ی ساچمه ا  یها  نگیرولبر  نیو همچن  میخود تنظ  یها  نگیشود معموال شامل بلبر  یاستفاده م  SN  اقاناتی که در    یی ها  نگیریب

ر  ت به کار رفته ددر رابطه با شف  نید. همچنخواهند بو  یمشخص  اتیخصوص  یموارد خود دارا  نی هستند که هر کدام از ا  یبشکه ا

به کاربرد    ی بستگ  زیمورد ن  نیشوند که انتخاب ا   ی م  افت ی  کیدر دو نوع ساده و کون  شفت ها   نی توان گفت که ا  ی م  SN  اتاقانی

شود    یم  شنهادیپ   .قابل مشاهده است  NTNبرند    SN  اتاقانیکاتالوگ  در    یهمگ   میکرد  انیکه ب   یاطالعات   یتمامدارد.    اتاقانی

 .دییها، به کاتالوگ مربوطه مراجعه نما  اتاقانی نیا دیخر نهیدر زم شتریاطالعات ب  افتیظور دربه من زین زانیشما عز

 

 از تیم بازرگانی چاکو SN NTN اتاقانی دیخر

از   دیو سپس به سراغ خر  دیکسب کن   نهیزم  نیرا در ا  ای  هیاطالعات اولدر ابتدا بهتر است    SNمدل    یها  اتاقانی  دیخر  یبرا  شما

  اتاقان یآماده هستند تا انواع  چاکو  یبازرگان  یمهندس  میهمکاران ما در ت انیم  نیکه در ا د یمعتبر و قابل اعتماد برو ی فروشگاه ها

 محصول   ن یدر رابطه با ا  شتریبه اطالعات ب  ازی ن  کهیارائه دهند. در صورتعزیزان  مناسب به شما    متیدر کنار ق  ی عال  تیفیک  با را    ها 

 . دییقسمت تماس حاصل فرما  نیده در همدرج ش  یبا شماره ها دیتوان ی م دیدار

 

 SN NTN اتاقانی متیق ستیل 

مواد   تیفیکننده، ک دیتوان به برند تول ی م  انیم  نیکه در ا  وجود دارد رگذار یعامل تاث  نیچند یهر محصول یگذار متیدر ق معموال

  رگذاریتاث  اس ان اتاقان ی متیق  نییدر تع  یصمشخ  زانیپارامتر ها به م  نیهر کدام از ا  عتاًی. طبابعاد محصول و ... اشاره کرد   ه،یاول

با    الیاستفاده از متر  نیهمچن .ابد ی   یم   شیافزا  زیآن ن  متیکه ابعاد محصول بزرگ تر باشد، ق  ندازههستند؛ به طور مثال به هر ا



  است که  ی عیطب  لیدل  نیبه هم  ، محصول باالتر رود  دیتول  نهیشود که هز  ی موجب م  SN  قان اتای در ساخت    کیو درجه    تیفیک

 نهیخود موجب کاهش هز  تی فیک  یب   الیدر مقابل استفاده از متر کند.  دا یپ   شیافزا  زین  یمحصول  نیهمچ  یشده برا  نییتع  متیق

 ه صرفه نخواهد بود. ب یاز لحاظ اقتصاد راتیتعم یها نهیهز شیبه علت افزا زیمورد ن نیشود که ا  یم  متیکاهش ق تیها و در نها


