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 TIMKENبلبرینگ ایگرگ 

دروسازی  ی ساخت محصوالت مربوط به صنایع کشاورزی و خوها در حوزهترین شرکترا بتوان از قدیمی  TIMKENشاید برند  

ب یا همان  یاتاقان  از سال  مانند  این شرکت  کار  آورد.  باالی آن می  1989لبرینگ به حساب  این  آغاز شد و متوجه قدمت  شویم. 

ی درخشانی را برایش متصور  شرکت نه تنها اکنون کار خود را به اتمام نرسانده، بلکه روز به روز در حال پیشرفت است و افراد آینده 

ای در لب است. ماجرا این جاست که فردی به نام هنری تیمکن که نبود قطعهداستان تاسیس این برند هم در نوع خود جا هستند.

ها را به وجود آورد. از آن داد، برای ساخت آن به فکر فرو رفت. نتیجه این شد که او توانست بلبرینگ را حسابی آزار می  ، اوکالسکه

عرضه و  ساخت  با  وی  بلبرینگ پس،  رسی  شهرت  به  گوناگون  کاریهای  و  کسب  و  افراد   د  دیگر  و  نوادگان  انداخت.  راه  را  خود 

 اند.  گردانند و آن را به جایگاه واالیی رساندههمچنان این شرکت را می

 

توان در آن مشاهده نمود. با این حال،  شود و موارد دیگری را هم میها محدود نمیبه ساخت بلبرینگ البته کار این شرکت صرفا  

برجسته  از  کاالیکی  در طرح ترین  که  آورد  به حساب  ایگرگ  بلبرینگ  باید  را  این شرکت  اندازههای  و  به دست  ها  گوناگونی  های 

کنند و رضایت زیادی دارند. بی شک شما هم  رسد. در حال حاضر روزانه افراد زیادی این محصوالت را خریداری میمشتریان می

، اگر شما قصد  به همین منظورها را از آن خود کنید.  ایگرگ  ین بلبرینگترتوانید یکی از همین افراد باشید و یکی از با کیفیتمی

ایگرگ   بلبرینگ  و خرید  هیچ    TIMKENتهیه  به  این محصول هستید  بیشتر در خصوص  اطالعات  دنبال کسب  به  و  دارید  را 

 عنوان ادامه این بخش را از دست ندهید. 

  

 لبرینگ ایگرگ چیست؟ ب

مورد   در  را  مختصری  توضیح  تا  است  با    ایگرگ های    بلبرینگ الزم  همراه  قطعاتی  بلبرینگ  وای  یا  ایگرگ  بلبرینگ  دهیم.  شرح 

، راندمان هر چه بهتر ماشین صنعتی  بلبرینگتوانند جنس مختلفی هم داشته باشند. کار این  که می  های خاص هستندمحفظه 

 آالت مربوط به خودروسازی، کشاورزی، راه سازی و موارد این چنینی است.  



 

ها باید به  . از این ویژگیدهد ها در مقایسه با کاالهای مشابه در این حوزه، مزایای بیشتری را در اختیار افراد قرار میبلبرینگ ایگرگ

هر کدام از دوام و مقاومت بیشتر اشاره کرد و این را باید رمز موفقیت بسیاری از برندهایی دانست که کارشان تولید بلبرینگ است.  

هم نسبتا زیاد    TIMKENهای  ایگرگ  روند. خوشبختانه تنوع در بلبرینگ ها معموال برای مصارف خاصی به کار میانواع بلبرینگ 

 ها را خدمتتان عرض خواهیم کرد.  است که در ادامه برخی از آن 

 

 TIMKENلبرینگ ایگرگ مشخصات ب

کند. در مورد این محفظه در باال صحبت ای است که مقاومت آن را دو چندان میهمراه با محفظه  TIMKENبلبرینگ ایگرگ  

در برابر دیگر محصوالت هم حوزه بهتر است   ایگرگ  بلبرینگقیمت  شود. میشد، اما بد نیست بدانید که با نام هوسینگ شناخته 

توان کاسه نمدهایی را دید و سطح  و در بخش پایانی مقاله در موردش صحبت خواهیم داشت. در هر دو طرف این محصوالت می

می کمک  نیز  آن  شکل  قوسی  راحت بیرونی  بتوانید  تا  اکند  دیگر  یکی  ببرید.  بهره  آن  از  ایگرگ  تر  بلبرینگ  که  مصارفی  ز 

TIMKEN  .یکی از سواالتی که شما عزیزان از ما داشتید، این بود که نوع تحمل بار بلبرینگ ایگرگ   دارد، در کارتون سازی است

TIMKEN  ها همچون دیگر محصوالت از برندهای مشهور، هر  به چه صورت است؟ خبر خوب این است که این بلبرینگ ایگرگ

 تری از آن داشت. های بیشتر و مهمشود تا بتوان استفادههای شعاعی و محوری را در خود دارند. این قضیه باعث میملدو نوع از تح

 

 TIMKENلبرینگ ایگرگ انواع ب

ها رونمایی خواهیم کرد. بلبرینگ با  شود که در این جا از آناصلی تقسیم می  یبه چهار دسته  TIMKENلبرینگ ایگرگ  اصوال ب

طوقه قفلی نامتقارن و پیچ بی سر، تثبیت با انطباق تداخلی، بلبرینگ با بوش تبدیل و بلبرینگ با سیستم قفل کننده پیچ بی سر از 

انواع بلبرینگ شوند. بنابراین  ط مردم استقبال نمیسد و آن چنان توهای این شرکت مصارف کمتری دارناین موارد هستند. سایر 

 ذکر شده بگذارید.   خرید بلبرینگ ایگرگتمرکز خود را روی 

 

 

 

 



 

 TIMKENلبرینگ ایگرگ قیمت ب

ایگرگ های    بلبرینگرود و این قضیه برای  به شمار می  خریدارانهای مهم برای خرید توسط  قیمت هر محصول همیشه از مالک

TIMKEN  ها نیز  گیریم که قیمت آنها مطرح شد، نتیجه میای که در مورد این بلبرینگکند. با توجه به گوناگونینیز صدق می

افراد با توجه به استفاده حال اگر در مورد  ها بپردازند.  های متفاوتی را هم برای داشتن آنای که دارند، باید هزینهثابت نیست و 

های موجود در سایت تماس گرفته و با  اطالع چندانی ندارید، قادر هستید تا با شماره تلفن  TIMKENقیمت بلبرینگ ایگرگ  

همواره در تالش است تا مشتریان را به خوبی و به صورت کامل    مهندسی بازرگانی چاکوهمکاران ما صحبت داشته باشید. تیم  

و بعضی    TIMKENسعی شد تا در مورد بلبرینگ ایگرگ    خشبدر این  راهنمایی کند و جای هیچ سوالی را برایشان باقی نگذارد.  

 گشای مشکالت شما خواهند بود.  ها تا حد زیادی گرهاز جزئیات آن صحبت کنیم. مطمئن باشید که این بلبرینگ


