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 KOYO بلبرینگ کشویی  

انجام   بی برای دستگاه خو عملیات روغن کاری را بهبلبرینگ کشویی نوعی از بلبرینگ است که با دارا بودن سطوح کشویی می تواند 

ه منظور افزایش کارایی بلبرینگ کشویی  بممکن برساند.  مترین میزان  و از این طریق میزان سایش بین قطعات مختلف را به ک  دهد 

اصطنه  یزمدر   از  کاکاهش  بر روی سطوح  ک بین سطوح  این عملیات  استفاده می شود کهمواد ضد اصطکاکی  نتیجه  ، میزان در 

قرار می گیرد. باالترین سطح  در  ما همراه    KOYO   کشویی  بلبرینگاگر قصد خرید    کارکرد دستگاه  با  این بخش  در  دارید  را 

 . باشید

 

 KOYOریخچه پدید آمدن برند  ات

آغاز کرد و به  خود را  در همان ابتدا به عنوان یک کمپانی خصوصی فعالیت  ی معروف ژاپنی است که  مپانیک ک  KOYOکمپانی  

  KOYOبرند  لبرینگ با  د ببه تولی  بتحال نو  ،پرداخت. پس از گذشت چند مدت و کسب اعتبار کویو  صنعتی  بلبرینگواردات  

امروزه    سایر کشور های هدف صادرات شد تا کهولید و به بازار  برند این کمپانی ژاپنی تبا    اولین بلبرینگ ها  1935رسید. در سال  

 دنیا شناخته شود.های  پانی  من و معتبر ترین کیکی از بهتری عنوان شرکت به این

 

 KOYOخصوصیات بلبرینگ کشویی 

  مهیا شود.   برای آن   کاری ویژه یک شرایط    د، باید رد را داشته باشح از عملکی برای اینکه بهترین سطتولیدبلبرینگ    نوع  معموال هر 

سبک؛ به عبارت بار وارده  عبارت است از سرعت باال و نیز    KOYOشرایط ویژه به منظور کارکرد صحیح بلبرینگ های کشویی  

  های کشویی می توانند  بلبرینگ  اینی باشد،  باال است اما بار وارد بر آن دارای وزن سبکدیگر در شرایطی که سرعت دوران دستگاه  

عادی دارای ظرفیت نسبت به بلبرینگ های  ه  این است ک  کشوییبلبرینگ   مشخصاتد. یکی از  را داشته باشن  لکردبهترین عم

ن بلبرینگ ها به گونه ای  عملکرد ای  گذارند.   تحمل باالیی هستند و همچنین مقاومت لرزه ای قابل قبولی را از خود بر جای می 

 اعتماد به محصول حفظ گردد.آورند تا مناسبی را به وجود می منی که پایداری را به خوبی اجرا کرده و از این بابت سطح ای است

 



 KOYOقیمت بلبرینگ کشویی  

ایی آن ها نیز متفاوت خواهد  برینگ ها در انواع مختلف با اندازه های متنوع ساخته می شوند، طبیعتا قیمت نهلبا توجه به اینکه ب

همچنین برند   قاومت محصول اشاره کرد.میزان سختی و ممی توان به    وییکش قیمت بلبرینگعوامل موثر بر تغییر    بود. از جمله

از  در هر متد  ید می کنند؛ به اجبار  ا بهره گیری از متد های مختلف تولهای تولید کننده بلبرینگ های کشویی محصوالت خود را ب 

ب سومح  koyoبلبرینگ کشویی  نده قیمت  تعیین کنسئله خود از دالیل  ین مژه استفاده می شود که امتریال مختلف با فرمول وی

 ود. می ش

 

 KOYOخرید بلبرینگ کشویی  

توانید با خیالی راحت و فکری آسوده مناسب ترین و م تا بنی چاکو این امکان را به شما عزیزان می دهیما در تیم مهندسی بازرگا

  کشویی   بلبرینگ  خریداز این رو چنانچه در زمینه تهیه و   .نماییدخریداری  مناسب  را با قیمتی    محصوالت موجود در بازار   بهترین

KOYO  در تماس باشید.  شرکت چاکوسواالتی دارید می توانید از طریق بخش پشتیبانی با 


