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 NACHIبلبرینگ ایگرگ 

به نظر   برای صنعت گران کمی سخت و دشوار  عموما فرایند خرید  تا  باعث شده است  بلبرینگ ها در صنعت  زیادی  تنوع بسیار 

برسد. امروزه کاربرد های بسیار زیاد بلبرینگ ها موجب شده است تا صنعت گران عالوه بر تهیه آن ها به مدل ها، کیفیت محصول،  

یکی از نمونه های پرفروشی است که در این بخش قصد داریم به    NACHI. بلبرینگ ایگرگ  قیمت و... توجه زیادی داشته باشند

هستید در ادامه با ما    NACHIمعرفی و بررسی این محصول بپردازیم. بنابراین اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید بلبرینگ ایگرگ  

 د. همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آوری

 

 NACHIمعرفی برند 

است، بد نیست ابتدا همه چیز را با معرفی این شرکت آغاز   NACHIبا توجه به این که این مقاله در مورد یکی از محصوالت برند  

از سال    NACHIنماییم.   به صورت رسمی  را  خود  آگاه    1928کار  منتشر شده،  ارقام  و  آمار  به  توجه  با  و  کرد  میالدی شروع 

  2021های این برند نسل به نسل تغییر پیدا کرده و اکنون که در سال  شویم که قدمت فراوانی دارد. افتخارات و سعی و تالشمی

دفتر مرکزی این شرکت در شهر تویوما واقع در کشور ژاپن تاسیس   است.های فراوانی رسیده  هستیم، شرکت مذکور به موفقیت

شد. بعد از آن، این شرکت با کسب سودهای بیشتر توانست دفاتر و شعب دیگری را در شهرهای دیگر این کشور و حتی خارج از 

این برند حتی در زمان امپراتوری    ی این کار، به شهرت رسیدن هر چه بیشتر این شرکت بود. محصوالتاندازی کند. نتیجهآن راه 

 اند تا کیفیت را چاشنی کار خود کنند.  ژاپن نیز مورد تایید افراد قدرتمند قرار داشت. اعضای این شرکت همواره تالش داشته 

 

است. فروش این    ایگرگ  هایگبلبرینها تخصص فراوانی دارد،  در ساخت آن  NACHIترین محصوالتی که  حال یکی از برجسته

از سوی این شرکت کماکان بسیار خوب است و اگر بخواهیم فهرستی از برترین برندها برای این محصول را بنویسیم، بی    محصول

اولین  NACHIشک   ایگرگجزو  بلبرینگ  برای ساخت  این شرکت  قرار خواهد گرفت.  پرسابقهها  و  کاربلد  افراد  از  ای های خود 

 و مشتریان باشد. کند تا همه چیز باب میل خودشان استفاده می

  



 بلبرینگ ایگرگ چیست؟ 

از بلبرینگ ایگرگ یا وای  حال شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که اصال بلبرینگ ایگرگ چیست و چه کاربردی دارد. 

ساخت توان به عنوان یک قطعه اساسی در ماشین آالت و صنایع مختلف مرتبط با راه سازی، کشاورزی، خودروسازی،  بلبرینگ می

می نتیجه  بنابراین  برد.  نام  مشابه  موارد  دیگر  و  این  کارتون  به  است  ممکن  دارد،  که  کاری  و  کسب  هر  با  فردی  هر  که  گیریم 

چه مشخصاتی در خود   NACHIمحصوالت نیاز پیدا کند. با بیان این موضوع، وقت آن رسیده است که ببینیم بلبرینگ ایگرگ  

 دارد. 

 

 NACHIمشخصات بلبرینگ ایگرگ 

بلبرینگ  همانند  NACHI  ایگرگ  بلبرینگدر   توسط    دیگر  که  ایگرگ  برندهاهای  شوند  سایر  می  محفظهتولید  چشم ،  به  ای 

تنها کافی   که عمر این محصوالت بسیار باال است.  در نهایت می توان گفتخورد که باعث مقاومت باالی آن خواهد شد. پس  می

این است که نیاز به تعمیر   صنعتی بلبرینگ خوب دیگر این    ها از آن بهره ببرید. ویژگیو سال  کنیدها را تهیه  ز آناست که یکی ا

 افتد که بخواهید به تعمیر آن بپردازید. د و خیلی کم اتفاق مینآن چنانی ندار

 

بلبرینگ این  گفته شده،  کاربردهای  بر  کار میعالوه  به  نیز  نقاله  تسمه  و  نساجی  در  دانسته  ها  مزیت مشهودی  خود  این  و  روند 

توانند یک یا چند تا  شود. همچنین این کاال از نظر قیمت نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و تمام افراد با هر قدرت خریدی میمی

ها از بار محوری و شعاعی به صورت بلبرینگ . البته در مورد قیمت در انتهای مقاله صحبت خواهیم داشت.  ها را داشته باشنداز آن 

ها در راستای تعیین قدرت تحمل محصول است. دو نوع پایه دار فالنژی و چدنی به کنند و این یکی از ویژگیهمزمان پشتیبانی می

با توجه به نظر  ها را مشاهده نمود.  توان آنای میریبا در هر بازار و مغازهرنگ خاکستری این محصول بسیار معروف هستند و تق

کنیم. البه مدل فوالدی  تر است و ما نیز آن را به شما توصیه می مشتریان آگاه شدیم که نوع چدنی آن در مقایسه با فوالدی مناسب

 ها غافل شد. هم مزایای بی شماری دارد که نباید از آن

 



 NACHIگ ایگرگ انواع بلبرین

ایگرگ   می  NACHIبلبرینگ  تقسیم  اصلی  دسته  چهار  به  قفل  خود  سیستم  نامتقارن،  قبلی  طوقه  از  هستند  عبارت  که  شوند 

ها در بازار هم مثال زدنی است و تهیه  کننده پیچ بی سر، تثبیت یا همان موقعیت دهی داخلی و بوش تبدیل. فراوانی هر کدام از آن

 رسد.  ها کار دشواری به نظر نمیآن 

 

 NACHIگ قیمت بلبرینگ ایگر

در این زمینه    سواالتی رسیم که بسیاری از شما کاربران عزیز هم از ما  می  NACHIدر پایان به موضوع قیمت بلبرینگ ایگرگ  

های این بلبرینگ ایگرگ ها قیمت متفاوتی نسبت به دیگری  داشتید. طبیعی است که با توجه به فراوانی ذکر شده، هر یک از مدل

ها راحت ها وجود ندارد، اما خیالتان باید بابت مقرون به صرفه بودن آناس، قیمت دقیق و ثابتی برای آنداشته باشند. بر همین اس

 باشد.  

 

قادر    NACHIگفتنی است که برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مشخصات، قیمت و دیگر جزئیات مربوط به بلبرینگ ایگرگ  

در تماس باشید. همکاران ما به صورت همه روزه و در هر ساعتی آماده هستند تا به  مهندسی بازرگانی چاکو  هستید تا با تیم  

 داشته باشید.  قبل و پس از خرید ها را گیری این نظر بهترین تصمیم از تاپاسخ دهند  مشتریان عزیزشما  سواالت


