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 SN ZWZ اتاقانی

 یصنعت  یکاربرد ها  یدارا  آن ها وجود دارددر  که    یخاص  یها  یژگیو  لیکه به دل  ها هستند  اتاقانیاز    ینوع  SNمدل    یها  اتاقانی

  .رندیگ  ی قرار م ستادهیبه صورت ا  است شده  یآن ها طراح یکه برا ای نگهدارنده  ه یدو پا به کمک  ها  اتاقان ی  ن ی. امی باشند  یفراوان

است اطالعات کامل و    ازیوابسته هستند که ن  زاتیتجه   یسر  کی  یدارا  اتاقانی  یدل هاکه هر کدام از انواع م  دیاشاشته بتوجه د

هستید در این بخش    SN ZWZ  یاتاقانید  اگر به دنبال تهیه و خرراستا  در این   .دیداشته باش  زاتیتجه  نیرا در رابطه با ا  یجامع

 به دست آورید.( Bearings SN ZWZ)محصول ل تری در خصوص این با ما همراه باشید تا اطالعات کام

 

 از گروه بازرگانی چاکو SN ZWZ اتاقانی دیخر 

ا  یمعمول  داریخر  ایصنعت گر و    کیان  شما به عنو  اگر ا  د،یتاکنون در بازار حضور داشته   ن ایم  نیقطعا متوجه حضور دالالن در 

ا گاهدیشده  غ   ی.  محصوالت  صرفا    ریفروش  و  تبلاصل  ب  نییپا  متی ق  غاتیبا  اختالالت  بروز  ها  یشمار  یموجب  دستگاه    یدر 

شد.    یصنعت نکن خواهد  مهم    دیفراموش  خر  ن یترکه  در  ک  اتاقان، ی   د یاصل  به  طور  تیفیتوجه  به  است  خر  کهیمحصول    دیبا 

 یزیهمان چ  نیشد و ا  قطعه احساس نخواهد  ینگهدار  یمختلف برا  یها  نهیبه صرف هز  یازیمحصوالت درجه اول تا مدت ها ن 

حتما از طریق   ZWZبرند     SN  یاتاقانخرید  رای تهیه و  به این منظور ب رود.  یبا جنس خوب انتظار م  های  اتاقانیاست که از  

 کو در تماس باشید. ره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی چاشما

 

 SN ZWZ اتاقانی متیق ستیل 

 ی اساس شرکت ها  نیبه کار رفته در آن است؛ بر ا  الیگذارد، نوع متر  یم  ریتاث  SN  ناتاقای  یگذار  متیکه بر ق  یاصل  نیتر  مهم

 یگذار  متیمحصوالت خود ق  یبه کار برده اند، بر رو  اتاقانیانواع  ساخت    یکه برا  یمواد  تیفیبه نسبت ک  اتاقانیه  کنند  دیتول

کننده    دیو تول  است  استفاده کرده   ی چدن   یاز پس مانده ها  اتاقانی ساخت پوسته    یبرا  یکننده ا  د یکه تول  دیفرض کن کنند.   ی م

   دارند؟  یکسانی متیدو محصول ق نیا ای که آ د یآ یم  شیل پ حال سوا !ی چدن یمنظور از شمش ها نیهم یبرا یگرید

  د یبا  SN ZWZ  اتاقانی  دیخر  یبرا  نیخواهد بود؛ بنابرارابر ندو محصول ب  متیق  نیقیگفت که قطع به    دی سوال با  نیپاسخ به ا  در

 . دیکن افتیرا از محصول در ییکارا نیبلکه باالتر دیانتخاب را داشته باش نیتا بهتر د یدقت را به عمل آور تینها

 



 

 

 زد ویزد دبل SN اتاقانیکاتالوگ 

آب بند ها    نیشود. ا  ی تگاه از آن ها استفاده مهستند که بر حسب کارکرد دس  ی متفاوت  یآب بند ها  یدارا  SN  ی ها  اتاقانی  انواع

مختص کاربرد    ی آب بند ها  نی گردان و همچن  ی ، آب بند هاfelt  ی مانند، آب بند ها  vچهار لبه، آب بند    ی عبارتند از: آب بند ها

خاص هستند    ی ایمزا  و   یژگیو   یسر  کی  یمتفاوت دارا  یبا آب بند ها  قاناتایکه هر کدام از انواع    دیاشداشته ب  توجه .نیسنگ  یها

  ی از تمام  یآگاه   یبرا .دیاطالعات مربوط به محصول را از بر باش  یرود که شما به عنوان مصرف کننده تمام  یانتظار نم  عتاًیکه طب

به گرفتن مشاوره و    ازین  یا  نهیدر هر زم  که  یدر صورت  نیهمچن  د؛ییعه نمامراج  SN ZWZ  اتاقانیبه کاتالوگ    اتاقانی   یمشخصات

 . دییو ابهامات خود را برطرف نما دییتماس حاصل فرما  چاکو  یبازرگان  یمهندس  میما در ت نیبا مشاور د یتوان یم  دیدار ییماراهن

 


