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 SN TIMKEN اتاقانی

شود که با توجه به    یم  لیخور تشک  سی نمد و گر  نگ،یرولبر  ای  نگیقطعه مانند بوش، بلبر  نیاز در کنار هم قرار دادن چند  اتاقانی

انواع    ی کیدارند.    یمختلف  ی اسام  است،  آن در نظر گرفته شده   یکه برا  یاشکال   SN  اتاقان ی پر کاربرد در صنعت،    ی ها  اتاقانی از 

 یاز لحاظ ظاهر  SN  اتاقانی شود.    یبه کار گرفته م   یا  ژهیو  یمصارف صنعت  یکه دارد برا  یه به ظاهر خاصکه با توج  بود  خواهد

پا  یدارا ب  هیدو  استحکام  ا  شتریبه منظور  را    یپ   یس  وی  یها  اتاقانیبه    هیشب  یاست که در مجموع حالت  ستادهیقطعه به صورت 

را دارید در    SN TIMKEN  یاتاقانقصد تهیه و خرید  اگر   کند.  ی خاص تر عمل م  SN  مدل  یی کند اما از لحاظ کارا  یم   جادیا

 اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.  ادامه با ما همراه باشید تا

 

 

  

 SN TIMKEN اتاقانیکاتالوگ آشنایی با 

ا  یها  نگیرولبر  زیشونده و ن  میخود تنظ  یها  نگیشوند شامل بلبر  ی به کار گرفته م  SN  اتاقانیکه در    ییها  بیرینگ  ی بشکه 

  نگیرولبر یلقطر داخ یشوند. محدوده در نظر گرفته شده برا یبازار م ه  و روان هیته یمختلف  یآن ها در قطر ها یهستند که هر دو

 به کاربرد قطعه دارد. یبا قطر متفاوت بستگ اتاقانی  یخواهد بود که انتخاب هر کدام از مدل ها متریلیم ۱۶۰تا  ۲۰ نیب نگیو بلبر

  SN TIMKEN  اتاقان ی در کاتالوگ    د یتوان  ی را م  اتاقان یانواع  انتخاب محصول به همراه مشخصات    یاطالعات الزم برا  ی تمام

 .دیجست و جو کن

 

 از گروه بازرگانی چاکو  SN TIMKEN اتاقانی دیخر

است   نیدارد ا تیاهم نجایکه در ا یکنند اما مسئله ا ی م ها  اتاقانی اقدام به فروش انواع ها از فروشگاه   یبرخ د یدان ی که م همانطور

به    کیاز محصوالت ف  یامروزه وارد شدن برخ  کهیی. از آنجاردیمعتبر صورت گ   اریراکز بسدر م  دیبا  یمحصوالت  نیچن  نیا  دیکه خر

در مراکز    SN  یها  اتاقانی  د یخر   .باشند   ی م  یتر  نییپا  تی فیک  یهستند اما دارا  یاصل  محصوالتبه    هیبازار  که به ظاهر شب

تناسب خواهد داشت. حال آنکه    یپرداخت  نهیبا هز  محصول  تیفیک  آورد که  ی شما به وجود م  ی خاطر را برا  نانیاطم  نیمعتبر ا

و محصوالت با    رده ک  ایشما مه  یبراگفته شده را    طیشرا  یچاکو گرد هم آمده اند تا تمام  یبازرگان  یمهندس   میمتخصصان ما در ت



ر سایت  های موجود داین محصول می توانید از طریق شماره تلفن  در این صورت شما برای تهیه و خرید  عرضه کنند.باال را  تیفیک

 ما در تماس باشید تا مشاوران ما در این امر شما را راهنمایی کنند. با 

 

 مکن یت SN اتاقانیمشخصات 

  زین یدیاسفروئ تیبه نام گراف ی الیپوسته آن است که البته عالوه بر چدن، از متر  یدن جنس چ SN ی ها  اتاقانیمشخصه مهم  نیاول

او  شود    ی اده م استف  SN  اتاقانیساخت پوسته    یبرا نصب    امکان  خواهد داشت.  اتاقانیبه کاربرد    ی بستگ  ال ینوع متر  ن یانتخاب 

د از  از    یها  یژگیو  گریآسان  ا  SN  اتاقانیاستفاده  که  بود  ق  تیص خصو  نیخواهد  کنار  برا   طیشرا  اتاقانیمناسب    متیدر   یرا 

است. کرده  فراهم  محصول  از  فراوان  این     استفاده  دقیق  مشخصات  از  اطالع  سایت  جهت  به  یاتاقان  چاکونوع  عه  مراج  شرکت 

 فرمایید. 


