
 

 

 

 

 

 

 ZWZرولبرینگ استوانه ای 
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 ZWZ  ای  استوانه   رولبرینگ

و کاربرد های این محصول، آن را به یکی از خاص ترین    عت استفاده می شوددر صن  ناگونی موارد مختلف و گوها در    گرولبریناز  

تهیه و در سراسر جهان در حال    یبرند ها و شرکت های مختلف  محصوالت در صنایع مختلف سبک و سنگین تبدیل نموده است.

یکی از   ZWZ  ای  استوانه   رولبرینگ ارند. مراه ده  خاص خود را به  های  ویژگی هرکدام از آن ها    که   هستند  ولمحصاین    ساخت

برند   فرد  به  منحصر  و  پرفروش  بخش  ZWZمحصوالت  این  در  که  قیمت،    است  خصوص  در  تری  کامل  اطالعات  داریم  قصد 

 عزیزان قرار دهیم. و خرید این محصول در اختیار شما  مشخصات

 

 

 

 

 عتآشنایی با رولبرینگ ها در صن 

شد. در  نوع ساچمه بامقدار بار متحمل شده و یا    د در توان  ها می  ن تفاوتاید که  دارنها    بلبرینگشهودی با  رولبرینگ ها تفاوت م

جسم متصل شده می    و همچنین حرکت دو   ها  برینگرولباعث چرخش    درون رولبرینگ ها قرار دارند در  واقع ساچمه هایی که  

نند  فاده کرد. مااست  صنعتی و صنایع بزرگ و کوچک  مختلف  ن ها در امورمی توان از آد و  نانواع مختلفی داراین محصوالت   .ندشو

قدرت بیشتر   یلبه طور ک .ل کندرا به خوبی تحم  است  و سنگین  ع شعاعیفشاری را که از نو  برینگ استوانه ای که می تواندرول

که رولبرینگ  ، لبرینگ هاوکار کنند. البته نوعی از رمحوری نمی توانند به خوبی  است و در نوع ها در فشار از نوع شعاعی  رولبرینگ

 را به خوبی تحمل کنند.  دی که از نوع محوری هستنو بار های ند فشارنتوا  د؛ می ناستوانه ای کف گرد نام دار

 

 ZWZ  ای  استوانه   رولبرینگ  مشخصات

  که  چرا  پرکاربرد هستندشان در مکان های مختلف بسیار  نا قرار دادزی آن ها یجاسا  نمچوه  مواردیهای استوانه ای در  رولبرینگ  

 نوع باعث چرخش سریع این ،آن شکل این غلتیدن ساچمه های استوانه یو همچن لبه ندارند  ز رولبرینگ ها، رینگ ها نوع ا در این

  روارد بازاهای متفاوت  توسط برند    و  هستند  مختلفی  عخود دارای انوا  ،رولبرینگ های استوانه ای.  خواهد شد  صنعتی  رولبرینگ



به    شوند  یم توان  می  محصوالت  این  ترین  محبوب  از  بین  این  در  نمود.  ZWZ  ای  استوانه  رولبرینگکه  مثال اشاره   ؛برای 

د  کاربر  صنعتکدام در  که هر    هستنداستوانه ای    های  ولبرینگراز  انواع دیگری  د ردیفه، پر غلتک و...  چن،  رولبرینگ تک ردیفه

رولبرینگ های  .هستند  نسبت به یکدیگرعملکردی متفاوتی  و    یظاهرویژگی های    یدارا   امشخص  و  های متفاوتی خواهند داشت

ردیفه   از  تک  گیری  جلو  یا  و  قطعات  جداسازی  استفاده    اصطکاکدر  مورد  گیربسیار  می  رول  ندقرار  یا  چون بو  هایی  رینگ 

به دلیل زیاد    روغن کاری و همچنین  در اعمالی چون .د نا  هتشکیل شد  غلتکیادی  عداد زکه از ت  پر غلتک  توانه ایرولبرینگ اس 

پهنای برای ج  می  ،هاآن    نبودن  از فضای کمتری  استفاده کنند و چنینتوانند  باعث ش   اسازی  که سرعت بسیار   دهویژگی هایی 

 د. نداشته باشباالیی 

 

 

 ZWZ  ای   استوانه   رولبرینگ  قیمت

که این مقادیر باعث ایجاد   و ... عرضه می شوند ختلفها، سایز های م ویژگی مدل ها،    ،در انواع کد ها   ZWZ یا استوانه رولبرینگ

نمی توان قیمت ثابت و مشخصی   ZWZ ای استوانه رولبرینگه تفاوت قیمت در این محصول خواهد شد. بنابراین برای تمامی نمون

می توانید از طریق شماره تلفن    ZWZ  ای  استوانه  رولبرینگدر خصوص قیمت    بیشتراطالعات  شما برای کسب  البته   اعالم نمود.

 تماس برقرار کنید. اکو چشرکت  تیم موجود در سایت با واحد پشتیبانی 

 

 ZWZآشنایی با شرکت  

این شرکت از  تا    چینی   فعالیت  به بیش  امروز    . فعالیت می کند  مختلف  صنعتی  قطعات  تولید   ینهدر زمکه    نیم قرن می رسدبه 

زات رند های بزرگ و محبوب در زمینه تجهیرا به یکی از ب  نآ  به سرعت  این شرکت توانست  یت، شیوه ساخت و مدل سازییفک

برند  تبدیلصنعتی   تی در کشور خود هم توانسته تغییر بزرگی را ایجاد کند و در کشور چین جز برترین برند ها در این  ح. این 

 زمینه است. 

 



 ZWZ  ای  استوانه  رولبرینگ  خرید

  تلف مشاهده کنیدرا در انواع متفاوت و مخ ZWZکه قرار دارید شما می توانید انواع رولبرینگ های استوانه ای برند در این بخشی  

  برند   ای   استوانه   رولبرینگخرید  و مناسب ترین محصول را برای خود انتخاب کنید. اگر اطالعات کافی ای در خصوص تهیه و  

ZWZ  باشید تا به صورت رایگان مشاوره های قبل و پس از خرید را در    ی با ما در تماسد پشتیبانز طریق واحندارید می توانید ا

 اختیارتان قرار دهیم.

                

 


