
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INAکشویی بلبرینگ  
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 INAبلبرینگ کشویی  

استاندارد های   اساس  بر  بلبرینگ های مختلف  روا  بینانواع  و  کاربرد های مختلف مورد  المللی ساخته  برای  تا  بازار می شوند  نه 

زان مقاومت بلبرینگ،  میانیکی مشخصی هستند، برای مثال  هر نوع از بلبرینگ های کشویی دارای خواص مک  استفاده قرار بگیرد. 

در  مقاوممیزان   از  برابر عوت   ... و  مشتری  نیاز  ابعاد مورد  مقاومت فشاری،  به  ی  مترهایپاراجمله  امل مخرب محیطی،  که  هستند 

هستید، در این    INA  کشویی بلبرینگاگر به دنبال تهیه و خرید گرفته می شود.  در نظر INAظور تولید بلبرینگ های کشویی  من

 این محصول به دست آورید. در خصوص کامل تری اطالعاتراه باشید تا بخش با ما هم

 

 INAه برند  آشنایی با تاریخچ

 که مقر   تشرک  ینگروه متخصص حاضر در اکرد.     INAدکتر جورج اسکافلر شخصی بود که برای اولین بار اقدام به تاسیس برند  

با مشتریان خود در س ارتباط بسیار نزدیکی  آلمان است،  از    راسرآن ها در کشور  دارند و  توانستهدنیا  با جلب    این طریق  اند که 

قادر است که انواع مختلف    INAکمپانی  در دنیا باشند.    صنعتی بلبرینگ  فروش ترین برند های تولید  رضایت مشتری، جزء پر

 انه بازار جهانی کند. و روباالترین سطح از کیفیت تولید بلبرینگ را در 

 

 

 

 INAات بلبرینگ کشویی  مشخص

برند  بلبر با  های کشویی  توانسته  INAینگ  دارد  که  باالیی  تحمل  ظرفیت  دلیل  میان  است    به  قرار    برند  چندیندر  دنیا  معتبر 

وجود و به همین دلیل سطح مناسبی از ایمنی را به  د  مت لرزه ای بسیار باالیی هستنبگیرد. همچنین این بلبرینگ ها دارای مقاو

  و شرایط محیط را مساعد نگه می دارند.    دارند که پایداری مناسبی    ونه ای استگکارکرد این بلبرینگ های کشویی به  آورند.  می  

منظور تعمیر و    ها نیازی به صرف هزینه های اضافی به  به اندازه ای است که تا مدت  INAمیزان ماندگاری بلبرینگ های کشویی  

دستگاه   نمنگهداری  شود.  احساس  برند  کشوییبلبرینگ    مشخصاتدیگر    ازی  و صدای می    INA  با  سر  تولید  عدم  به  توان 

 بلبرینگ در هنگام کار اشاره کرد. اضافی 



 

 INAقیمت بلبرینگ کشویی  

، در هر نوع از بلبرینگحجم به کار رفته  نس فوالد است که  بلبرینگ ها از جرفته در    متریال اصلی به کار  ه باشید کهتوجه داشت 

  ؛ از این رو به هر اندازه که ابعاد بلبرینگ بیشتر باشد، میزان فوالد استفاده شده به سایز مورد نیاز برای کاربرد خاص داردتگی  بس

زیادی  که امروزه محصوالت تقلبی  کنید  ن  شنکته را فرامواین   بود.  نیز باالتر خواهد  بلبرینگ کشوییقیمت  بیشتر و در نهایت  

محصول اولویت باالتری نسبت به   واره کیفیتهم بلبرینگ های اصل دارند بنابراینسبت به ت پایین تری نبازار شده اند که قیموارد 

 بلبرینگ های اصل با قیمت بسیار پایین به فروش نمی رسد. دارد چرا که هیچ گاه  قیمت آن

 

 

 INAخرید بلبرینگ کشویی  

یل شده باشد اما الزم  ی به یکی از دغدغه های شما تبداست پیدا کردن محصوالت اصل  نبا وجود بلبرینگ های تقلبی در بازار ممک

ر را برای طا این اطمینان خای های رسمی در سراسر دنیت بلبرینگ از نمایندگتیم مهندسی بازرگانی چاکو با وارداد که  است بدانی

ت  در این سای  INAانواعی از بلبرینگ های کشویی    انواع محصوالت دارای کیفیت اصلی هستند.ه وجود می آورد که  شما عزیزان ب

  ه مشاوره در رابطه با انتخاب محصول مورد نظر خود می توانید با کارشناسان حاضر در تیمشده اند که در صورت نیاز بپوشش داده  

 ید. ط بگیرارتبا سی بازرگانی چاکودمهن


