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 NTNبلبرینگ ایگرگ 

های مختلفی بهره  شاید تا به حال نام بلبرینگ ایگرگ را شنیده باشید. این قطعات امروزه مصارف زیادی دارند و از آن در بخش

این بخشبرده می از  راه سازی و شود.  ابزار مربوط به کشاورزی، صنایع غذایی، نساجی، کارتون سازی،  و  به ماشین آالت  باید  ها 

بلبرینگ ایگرگ   . دهدبینید، بلبرینگ ایگرگ کاربردهای فراوانی را در اختیار ما قرار میتسمه نقاله اشاره داشت. همان طور که می

NTN    نمونه ای از برند های تولیدی بلبرینگ است که در صنعت از آن استفاده های زیادی می شود. از این رو اگر شما نیز به

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول    NTNگ ایگرگ  بلبریندنبال تهیه و خرید  

 به دست آورید. 

 

 آشنایی با خصوصیات مهم و بارز بلبرینگ ها

 ها باال است و نیاز آن چنانی به تعمیر وها خصوصیات زیادی هم دارند. به عنوان مثال، مقاومت آنخوب است بدانید که بلبرینگ

ها  ها عمر زیادی هم دارند و تا مدترساند. بلبرینگنگهداری نخواهید داشت. این قطعات، صدا را از موارد ذکر شده به حداقل می

 های کمتری را خواهید پرداخت. ها استفاده نمایید. نصب این قطعات هم بسیار ساده است و در نهایت هزینهتوانید از آنمی

 

های مختلف خواهید ها را در اندازهمتنوعی روانه بازار شده است. اکنون اگر وارد بازار شوید، انواع آن   ایگرگ  های بلبرینگتا به حال  

  خواهد   بستگی   هاآن  مصرف  نوع  و  بودجه  به  چیز  همه  البته  است.  باز  قطعات  این  تهیه  برای  کامال  خریداران  دست  بنابرایندید.  

 این   در  امروز  حال اند.داده   قرار  دسترس  در  را  خود  های  ایگرگ  بلبرینگ  و  آمده  کار  روی  هم  مختلفی  برندهای  رو،  این  از  داشت.

 از یکی  عنوان به  و  دارد نام  NTN  برند این  کنیم.  معرفی عزیزان شما  به  را شده  گفته برندهای  ترینمهم از یکی  تا  داریم  قصد مقاله

 شود. می شناخته ایگرگ بلبرینگ ساخت های شرکت  بهترین

 



 NTN برند  معرفی

  و  دست  مختلفی  مشکالت  با   1939  سال  تا  شرکت  این  کرد.  آغاز  میالدی   1918  سال  از  رسمی  صورت   به  را  خود  کار  NTN  برند

  برند  این   رشد  کند.   پیدا   دست  خوبی   جایگاه   به   پسند   مشتری  و  العاده فوق   محصوالت  ارائه  با   توانست  بعد   کمی   اما   کرد، می  نرم  پنجه

  شمار   به  ایگرگ  هایبلبرینگ  همچون  قطعات  برخی  یعرضه   در  ها بهترین  از  باید  را  آن  اکنون  که  این  تا   شد؛  بیشتر  روز  به  روز

 محصوالت   همچنین  و   خودروسازی  صنعت   به  نگاهی   اگر   است.  مرتبط   خودرو  و   کشاورزی  قطعات   به  بیشتر  برند   این   هایسازه آورد.

  کرده  استفاده  خود قدمت   از تا داشته  عیس همواره  NTN کرد.  خواهید مشاهده   را NTN برند  نام  شک بی  باشید،  داشته کشاورزی

  ایگرگ  بلبرینگ  مشخصات  که  ببینیم  نیست  بد   شدیم،  آشنا  بیشتر  برند   این   با  که  حال  نماید.   اضافه  مشتریانش   تعداد  به  روز  هر   و

 چیست.  آن

 

 NTN ایگرگ بلبرینگ مشخصات

  شکل   به  که  دید  هم  بیرونی  حلقه   یک  توانمی  قطعات  این  در  شود.می  مشاهده   نمد   کاسه  ها ایگرگ  بلبرینگ  این  سمت  دو  هر  در

 محوری  غیر  حرکت  با  اوقات  گاهی  و  پرداخته  شافت  به  مربوط  ایرادات  جبران  به  که  است  این  هم  قطعات  این  کار  است.  شکل  قوسی

   نماید.  تکمیل را اشوظیفه  خود،

 

 

 NTN ایگرگ بلبرینگ انواع

  بی پیچ  و  نامتقارن قفلی  طوقه  به  باید  انواع این  از شود. می تقسیم دسته چهار  به خود  NTN ایگرگ بلبرینگ که  بدانید  است جالب

 بلبرینگهای   انواع   از یک هر  کرد.   اشاره سر بی  پیچ  کننده قفل  سیستم با نهایت  در  و  داخلی  انطباق  با  تثبیت دار،  تبدیل  بوش سر،

  که  بدانید   است  جالب   نمود.  استفاده  کشاورزی  قطعات   برای  هاآن  یهمه  از  تواننمی  مثال   و   روند می  کار   به  خاصی   موراد  در  صنعتی

   شوند.می تقسیم دسته چند به خود هم هابلبرینگ این از کدام هر

 

 



 است؟ چقدر NTN ایگرگ بلبرینگ قیمت

  هایایگرگ  بلبرینگ  انواع  کردید،  مشاهده  که  طور  همان  است.  مشتریان  از  بسیاری  نظر  مد  که  رسیممی  قیمت  بحث  به  آخر  در

NTN  قیمت   خوشبختانه گرفت.  نظر  در  آن  برای  را  ایپایه  قیمت  تواننمی  اساس،  همین  بر  و  دارد  وجود  بازار  و  هامغازه  در 

  برای  کنیم  می  پیشنهاد  البته  نمود.  تهیه   را  آن  توانمی  هم  کم  بودجه  با  و  است  صرفه  به  مقرون  بسیار  NTN  ایگرگ  بلبرینگ

 مهندسی  تیم  پشتیبانی  با  سایت  در  موجود  های  تلفن  شماره  طریق  از  حتما  محصول  این  قیمت  خصوص   در  بیشتر  اطالعات  کسب

  با   توانیدمی  NTN  ایگرگ  بلبرینگ  قیمت  از  اطالع  و  زمینه  این  در  بیشتر  آشنایی  برای  حال کنید.  برقرار  تماس  چاکو  بازرگانی

  هستید  قادر  ساده،   تماس  یک  با  تنها  و  است  موجود  سایت  در  ما  تیم   های تلفن  شماره   باشید.  ارتباط  در   چاکو  بازرگانی   مهندسی   تیم

   کرد. خواهند راهنمایی زمینه  این در را شما  روزه همه ما همکاران ببرید. پی فراوانی  جزئیات به تا

 


