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 KOYOبلبرینگ ایگرگ 

KOYO    با نام کاملKOYO SEIKO  ترین برندهای جهان در حوزه ساخت تجهزات مربوط به کشاورزی و خودرو  یکی از مهم

ابتدا در سال   تجهیزات    1921است که  این شرکت در خصوص ساخت  بدانید که  است  البته خوب  نمود.  آغاز  را  میالدی کارش 

دارد.   قرار  خوبی  وضعیت  در  نیز  میآسانسورها  شرکت  این  ساخت  از  سال  صد  تا   KOYOرد.  گذتقریبا  است  توانسته  اکنون 

اندازی کند و محصوالتش را بیش از پیش به فروش برساند. دفتر مرکزی این شرکت در کشور ژاپن واقع های دیگری را هم راهشعبه 

ینگ  تبحر فراوانی در ساختش دارد، بلبر  KOYOیکی از کاالهایی که   ها نیز دارد.هایی در دیگر کشورها و قارهشده است و شعبه

ها قبل در دستور کار قرار گرفت و اکنون روزانه مقادیر زیادی از آن در  از سال  KOYOهای  ایگرگ است. ساخت بلبرینگ ایگرگ

اند، شاید انتخاب بلبرینگ ایگرگ مناسب برای شما  رسد. حال به این دلیل که برندهای مختلفی روی کار آمدهبازار به فروش می

 اشد. همراهان عزیز کمی دشوار ب

 

ها خود از چند نوع مختلف تقسیم آشنا کنیم. این بلبرینگ  KOYOبه همین جهت، امروز قصد داریم تا شما را با بلبرینگ ایگرگ  

به آن ها خواهیم پرداخت. ضمنا از مشخصات، قیمت و دیگر جزئیات نیز صحبت خواهیم داشت. بنابراین  شده است که در ادامه 

 کنیم که ما را تا پایان این متن همراهی کنید.  توصیه می

 

 ؟ بلبرینگ ایگرگ چیست

که در صنایع گوناگون همچون   هستند  اتیقطع  ایگرگ  هایبلبرینگ این قطعات بیشتر آشنا شویم.    ار است تا بقبل از هر چیز بهت

رود. این محصوالت راه سازی، تجهیزات کشاورزی، نساجی، صنایع غذایی، کارتون سازی، تسمه نقاله و دیگر ماشین آالت به کار می

ها بر پایه ایزو  بلبرینگ ایگرگ با نام دیگرش در بازار دیدید، تعجب نکنید.  به وای بلبرینگ نیز معروف است. پس اگر این کاال را  

ها بسیار طوالنی است و شاید در طی استفاده از آن، نیازی اند و خیالتان باید از این بابت راحت باشد. عمر این بلبرینگطراحی شده

باشید.   نداشته  نگهداری  و  تعمیر  ایگرگ  قیمت به  دیگر  بلبرینگ  از  ارزان   نیز  مشابه  کیفیت  کاالهای  حال،  عین  در  و  است  تر 

 بیشتری را برای مشتریان به همراه خواهد داشت.  



   

 KOYOمشخصات بلبرینگ ایگرگ 

ایگرگ بلبرینگ  می  گهوزین  KOYOهای  در  بهرهمشاهده  برای  این  و  دیگرشود  از  نیز  بند  آب  بود.  خواهد  آن  بیشتر    وری 

  KOYO  خوب است بدانید که بخش بیرونی بلبرینگ ایگرگتجهیزات موجود در این کاال است که به صورت مالشی وجود دارد.  

قابلی است.   آن طراحی شده  بهتر  برای کارکرد هر چه  این  و  بوده  و  به صورت قوسی شکل  به صورت شعاعی  بارهایی  ت تحمل 

مشخصات این محصول به شمار آورد. از دیگر قطعات موجود در این محصول باید به قفسه اشاره داشت که ترکیبی را باید از دیگر  

 شود. به دو نوع فیبری و فوالدی در بازار فروخته می

 

 KOYOانواع بلبرینگ ایگرگ 

باید به طوقه قفلی نامتقارن و پیچ بی سر، سیستم قفل کننده پیچ بی سر، تثبیت با انطباق    KOYOاز انواع بلبرینگ ایگرگ های  

ها بزنید،  داخلی و مدلی با بوش تبدیل اشاره کرد. خوشبختانه فراوانی این بلبرینگ ایگرگ ها بسیار زیاد است و اگر سری به مغازه

 ها را خواهید دید.  تعداد باالی هر یک از آن

 

 چقدر است؟   KOYOرینگ ایگرگ قیمت بلب

ی متفاوتی به  گیریم که بازه قیمتی آن متفاوت است و هر نوعی از آن با تعرفههایی که در باال ذکر شد، نتیجه میبا توجه به مدل

ره  توانید با شمابه دست بیاورید، می  KOYOخواهید اطالعات دقیقی در مورد قیمت بلبرینگ ایگرگ  حال اگر میرسد.  فروش می

عزیز    مشتریانتماس حاصل فرمایید. همکاران ما همواره برای پاسخگویی به سواالت شما    شرکت چاکو  های موجود در سایت تلفن

 توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.  در مورد این برند و محصوالتش آماده هستند. در نهایت با مشاوره همکاران می

 

 

 



 

این   مورد  بخشدر  در  اطالعاتی  تا  داشتیم  ایگرگ    تالش  دهیمرا    KOYOبلبرینگ  قرار  اختیارتان  و  در  مشخصات  بیان  با   .

 باشد.  صنعت گرانآلی برای تمام تواند گزینه ایدهمیاین محصول گیریم که ، نتیجه میصنعتی   بلبرینگ های این ویژگی

 


