
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NACHIبلبرینگ کشویی 
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 NACHIبلبرینگ کشویی 

پنوماتیکی و یا در زمینه تولید لوازم  در صنعت از  ایمنی    خانگی به منظور حفظ، سیستم های  از خرابی آن  پیشگیری  دستگاه و 

بار  نام بلبرینگ استفاده می شود که این قطعات ضمن کاهش اصطکاک بین قطعات مختلف، توان باالیی در برابر تحمل    قطعاتی به

در رابطه با بلبرینگ های کشویی باید بگوییم که این بلبرینگ ها به واسطه اصطکاک کشویی  د.  ن داررا  د بر سیستم  ارو  های اضافی

علت   به همین  و  کنند  می  ا  بهفعالیت  نامگذاری شده  اسم  برندح.  نداین  که  داریم  قصد  بلبرینگ از    ناچی  ال  نام  با  را  بلبرینگ 

 .اییم، با ما همراه باشیددمت شما عزیزان معرفی نمخ NACHIکشویی 

 

 NACHIچه برند  تاریخآشنایی با 

اکنون به یکی از بهترین   خود را در این کشور آغاز کرد و   برای اولین بار فعالیتکه    ژاپنی استق به یک کمپانی  ناچی متعل  برند

ب تولید  های  ژا  لبرینگکمپانی  کمپانی  این  نامگذاری  علت  است.  شده  تبدیل  جهان  در  کشویی  کشتی  ینپ های  نام  به  ،  متعلق 

، افتخارهمین    یژه ای به کمپانی مذکور داشت و بهذراند. امپراطوری ژاپن توجه وگ  غت خود را در آن میامپراطور بود که اوقات فرا

و    اند  متریال تولید شده  از بهترین  ناچی  در شرکت  تمامی محصوالت ساخته شده قرار داده شد.  برند  بر این شرکت و  NACHIنام  

داشت.    همین  هب خواهند  باالیی  کیفیت  ای  دلیل  گونه  به  ناچی  برند  با  کشویی  های  بلبرینگ  بندی  که  محکم  بسته  شود  می 

 کامل به مقصد برسد. با سالمتآسیبی به محصول وارد نشود و  گونههیچ

 

 NACHIبلبرینگ کشویی مشخصات 

ویژگی های کارآمدی برای  به همین دلیل    اخته شده وس  با کیفیتاز متریال    NACHIبلبرینگ کشویی  همانطور که بیان کردیم  

جمله   از  شود.  عنوان می  هامحصول  بلبرینگ کشوییو     ویژگی  به    مشخصات  توان  که می  کرد  اشاره  باال  ای  لرزه  مقاومت 

از دیگر    ن ایجاد صداهای مزاحمونین کارکرد بدچرا به یک محصول کامال ایمن تبدیل کرده است. پایداری بلبرینگ و هم  بلبرینگ

 می دهد. که موارد استفاده از محصول را افزایش  دالیلی است

 

 

 NACHIقیمت بلبرینگ کشویی 

بر اساس    که  ی پارامتر ها در نظر گرفته می شودمحصوالت تولیدی در کمپانی های مختلف یک سر ال به منظور قیمت گذاری  معمو

پارامتر ها قیمت گذاری   از جمل  انواع بیرینگ صنعتیاین  المان ها،    هانجام می شود.  این  درجه بندی سطح کیفی  مهم ترین 

  کشویی ناچی را بررسی کنیم باید اگر از این دیدگاه بخواهیم وضعیت بلبرینگ  لید محصول است؛  تومتریال به کار رفته در پروسه  

ر کمپانی ناچی دنبال  ی که ددر واقع هدف  اند.  بگوییم که متریال به کار رفته در این محصول در باالترین سطحی کیفی انتخاب شده

است تا  است و به همین خاطر قیمت محصوالت ممکن آن کارکرد صد در صدینظور ، فروش محصوالت با درجه عالی به ممی شود

 شما را از پرداخت هزینه های تعمیرات بی نیاز می کند.  که استفاده از محصوالت درجه اولحدودی بیشتر باشد اما فراموش نکنید 

 



 NACHIکشویی  خرید بلبرینگ

و همچنین کسب اطالعات بیشتر در رابطه با قیمت دقیق محصوالت می توانید با    NACHIی  به منظور خرید بلبرینگ های کشوی

تیم   مرکز  در  حاضر  مشاوران  و  چاکومهندکارشناسان  بازرگانی  ها    سی  آن  از  را  الزم  های  راهنمایی  و  فرمایید  حاصل  تماس 

نمایید.  همراه  ی  موجودهمچنین    دریافت  به  سایت  هرهای  همین    ویژگی  در  را  محصوالت  از  مشاهده  کدام  توانید  می  قسمت 

 فرمایید. 


