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 SN SKF اتاقانی

و کاربرد    اتاقانی  ی ژگیمختلف بر حسب و  عیاست که از آن در صنا  ی مختلف صنعت  ی ها  نهیاز قطعات پر کاربرد در زم  ی کی  اتاقان ی

  ژهیو  گاهی از جا  SN SKF  اتاقانی قطعه،    ن یایاد  ز  اریبس  داتیو تول   ها   اتاقانیگسترده    یای دن  انی شود. در م  یمورد نظر استفاده م 

هستید در این   SN SKF  یاتاقاناگر شما به دنبال تهیه و خرید   شود.  یاز آن استفاده م  نبه دفعات فراوا  وار است  برخورد  یا

 بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. 

 

 اس کا اف  SN اتاقانیمشخصات آشنایی با 

 شده   یطراح  ستادهیها به صورت ا  اتاقانی  نیکه ا  مییبگو  دی با  میقرار ده  یرا مورد بررس  SN  اتاقانی  یهراز لحاظ ظا  میبخواه  اگر

پا  اند از دو  ا  یکنترل آن استفاده م  یبرا  هیو  شده   لیر و نمد تشکخو  سیبوش، گر  نگ،یمجموعه از چند قطعه بلبر  نیشود که 

نهایت   است. بلبردر  نوع  دو  از  مجموع  م  اتاقانی   نیا  ساخت  یبرا   نگیدر  استفاده  بلبر  یها  که  و    میتنظ  یها  نگیشود  شونده 

 دهند.   یم لیدو نوع را تشک نیا یبشکه ا یها رولبرینگ

 

 SN SKF اتاقانی متیق ستیل 

پ   رنطوهما ا  شیکه  مزا  یکی  م،یکرد  انیب  نیاز  از    یایاز  قSN  یها  اتاقانی استفاده  ا  متی،  بود که    نیمناسب محصوالت خواهد 

 د ی توجه داشته باش مقاومت قطعه به دست آمده است.  تیخوب و در نها  الیمناسب، استفاده از متر  تیف یبا توجه به ک  یریگ  جهینت

است که هر اندازه    یعیست. طببه کار رفته در آن ا   هیمواد اول  تیفی، کاس ان   ی ها  اتاقان ی  متی قکننده    نییاز عوامل تع  ی کیکه  

باشد، ق  تیفیک  نیا از    اتاقانی  ی کننده ها  دیاز تول  ی که امروزه برخ  د ینکن  فراموش کند.   ی م   دای پ   شیافزا  زیمت محصول نیباالتر 

 ل یشود اما به دل  یئه متر ارا  نییمحصوالت پا  نیا  متیق  کنند. هر چند که  یاستفاده م  اتاقانیساخت پوسته    یبرا  یچدن  عاتیضا

اقتصاد از لحاظ  که  می رسند  به فروش    این محصوالت در مدل های متنوع ای در بازار به صرفه نخواهد بود.  یعمر کوتاه قطعه، 

بانی چاکو در تماس  از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبرای دریافت لیست قیمت دقیق آن ها می توانید  

 باشید. 

 



 زرگانی چاکواز با SN SKF اتاقانی دیخر 

  یو فروش محصوالت ب  دیدر خر  ی حضور دارند که سع  ییجو  اد دالل و سود افرمختلف،    یکه همواره در بازار ها  دینکن  فراموش

نسبت به    ی باالتر  متیق  یمرغوب، دارا  هیو ساخته شده از مواد اول  تیفیبا ک  یها  اتاقان ی. قطعا  دارندتر    نییپا  متیاما با ق  تیفیک

به    یازی اصالت دار، باالتر بوده و ن  یها  اتاقانی که طول عمر    دینکته را به خاطر داشته باش  نیاما ا  هستندخود    تیفیک  ی هم نوع ب

از    چاکوشرکت   واحد پشتیبانی سایتبا    دیتوان  یم   دیارد  SN SKF  اتاقانی   دیاگر قصد خر ندارد.  یو نگهدار  راتیتعم  یها  نهیهز

 . ل فرماییدحاصطریق شماره تلفن های موجود در سایت تماس 


