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 NTNبلبرینگ کشویی 

ستگاه  دکه پایداری الزم را برای  توانسته اند  با بهره گیری از اصطکاک کشویی  به نام بلبرینگ های کشویی    گروهی از بلبرینگ ها

د. به دلیل  گفته می شور اساس این ساختار به آن ها بلبرینگ های کشویی  های مورد استفاده از این بلبرینگ ها ایجاد کنند که ب

می    استفادهدر موارد بسیار زیادی    ها  نوع بلبرینگ  ال، طول عمر طوالنی و قابلیت به کار گیری در سرعت های باال از اینت باقاومم

نیز    های هیدرولیک و   میدان نفتی، ماشین  ماشین آالت ساختمانی، تجهیزات مهندسی آب، ماشین آالت معدنی، ماشین آالتشود.  

مواردی هستندخودرو   از  آندکه    ها  بلبرینگها    ر  از  وفور دیده می شود.    استفاده  به  و خرید  های کشویی  تهیه   بلبرینگ برای 

 با ما در این بخش همراه باشید.   NTN کشویی

 

 

 

 NTNبرند  به وجود آمدن  تاریخچه

ی  ا  و حرفهمتخصص    متی   چندین  یری ازو با بهره گی فعالیت خود را آغاز کرد  به طور رسم  1918در سال    NTN شرکت ژاپنی  

  معروف شدن اصلی ترین دالیل  کننده بلبرینگ در جهان تبدیل شده است. یکی از    اکنون به یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید

را باالترین   آنتولیدات    الت صنعتی و خودرویی است کهتکنولوژی های روز دنیا برای تولید محصو  گیری از  این شرکت ژاپنی بهره

 قرار می دهد. سطح از کیفیت 

 

 NTNوصیات بلبرینگ کشویی صخ

ول بول و همچنین میزان اصطکاک پایینی است و به همین دلیل طول عمر محصدرجه سختی قابل ق  در  NTNکشویی  بلبرینگ  

و  داشت  نخواهد    دقطعه وجو  ها پس از استفاده از محصول نیاز به پرداخت هزینه برای تعمیرات   تا مدتاندازه ای که  به  باال بوده  

را    ود شرایطمسئله خ  این از محصول  استفاده  قرار خواهد داد.در  اقتصادی  ا وضعیت مناسبی  بر    نبلبرینگ های کشویی  ان  تی 

متفاوتی هستند و از این حیث نیاز مشتری در هر سطحی را می تواند برآورده    حسب کاربردی که دارند دارای میزان انتقال حرارت

به کار رفته در ساختکند.   با یکدیگر ترکیب شده    با درجه  صنعتیبلبرینگ    نوع  این متریال  به طوریکه اند  خلوص مشخصی 

 باشد.  قابل قبول  مقاومتمحصول نهایی دارای کیفیت مناسب و 



 

 NTNقیمت بلبرینگ کشویی 

. هر محصول استور ها برند تولید کننده  تفاک  هستند که یکی از این  تاثیر گذار  کشویی  بلبرینگ  قیمتبر    همچندین فاکتور م

  ، ند که به تبعن خود اقدام به ساخت بلبرینگ می کیو تکنولوژی مورد تایید متخصص  متدشرکت تولید کننده بلبرینگ بر اساس  

را نتیجه    تمتفاوت خواهد بود و این موضوع در نهایت تفاوت قیمت تولیدای  ار رفته در هر کدام از این متد ها با دیگربه کمتریال  

 می دهد. 

 

 

 NTNخرید بلبرینگ کشویی 

رید و  ر بگیقرایک چند راهی برای انتخاب محصول    در میان  NTNشما به عنوان خریدار بلبرینگ های کشویی  گاهی ممکن است  

بی کیفیت و تقلبی نیز وارد بازار شده اند، این    تیک سری محصوال  جائیکه. در  تردید فراوان شما را در انتخاب محصول ناتوان کند

نمایندگی  تنها  به عنوان  که    ایمدرصدد آمده  ما    چاکومهندسی بازرگانی  تیم    در . غیر طبیعی نخواهد بودم چندان  تردید ها ه

یار شما عزیزان قرار کنار مناسب ترین قیمت در اخت  ، بهترین محصوالت را با باالترین کیفیت دروارد کننده بلبرینگ های کشویی

 د. به منظور دریافت اطالعات بیشتر می توانید با مشاورین تیم مهندسی بازرگانی چاکو تماس حاصل فرمایی .یمده


