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 NSKبلبرینگ کشویی 

استفاده در صنعت   پر  از قطعات  بتواند  بلبرینگ یکی  تا  با حلقه داخلی و خارجی تشکیل شده است  از تعدادی ساچمه  است که 

کارکردن در    علت  به  ت کهبرینگ کشویی اسبارهای وارده بر دستگاه را در جهت های مختلف مهار کند. یکی از انواع بلبرینگ ها، بل

همان هدفی است  وسیله بلبرینگ های کشویی    به  شده   اری ایجادپاید نام برای آن انتخاب شده است.  شویی، ایناصطکاک ک  جهت

ش با ما همراه  هستید در این بخ  NSK  کشویی  بلبرینگنبال تهیه و خرید  اگر شما به د  که در خرید بلبرینگ دنبال می شود.

 رید. ص این محصول به دست آوباشید تا اطالعات کاملی در خصو

 

 

 

 NSKتاریخچه برند  

ی  براپنی مپانی ژانی است. این کاپ ژ شرکت یک  نام دارد که متعلق به NSKیکی از برندهای معروف فعال در حوزه تولید بلبرینگ، 

است که انواع بلبرینگ را کرد که اکنون پیشرفت او به اندازه ای    صنعتی بلبرینگاقدام به ساخت نوعی    1916ر در سال  اولین با

کیفیت باال، قیمت مناسب، استفاده از متریال مطمئن و همچنین تنوع   ند. ف و با سایز های متنوع طراحی می کهای مختلدر مدل  

 ر رقابت با بهترین برند های دنیا قرار داده است. را د NSKای کشویی بلبرینگ هاملی هستند که اکنون عوصوالت از مح

 NSKبلبرینگ کشویی  مشخصات  

ن ویژگی است که می توان برای بلبرینگ های کشویی  قابلیت روغن کاری مایع به منظور پیشگیری از فرسایش قطعات صنعتی اولی

از  .  ت تا استفاده از محصول به دفعات فراوان افزایش پیدا کندسا  موجب شده  تابل قبول این محصوالپایداری ق.  ان اس کی نام برد

که شرایط را برای داشتن یک محیط کار آرام می توان به قابلیت کارکرد بدون صدا اشاره کرد    مشخصات بلبرینگ کشوییدیگر  

 فراهم می کند. 



 

 

 

 NSKقیمت بلبرینگ کشویی  

مخ انواع  هستند،  فراوان  کاربردهای  دارای  کشویی  های  بلبرینگ  اینکه  به  توجه  ابعاد  با  با  بلبرینگ  از  برمتنوع  تلفی  ندهای  در 

مختلفی تولید می شوند اما مهم ترین اصل در انتخاب بلبرینگ های کشویی، انتخاب محصول با کیفیت است که باید به آن توجه 

ر را به وجود  تجود آمدن خسارت های سنگین  امکان به وکرد بلبرینگ و بی کیفیتی آن  داشت. هرگونه اختالل در روند کار  ویژه ای

تولید کننده محصول است چرا که هر کدام از    ، برندقیمت بلبرینگ های کشوییتعیین کننده  م  ر های مهیکی از فاکتو می آورد.

ده  ولیه متفاوتی برای تولید محصول استفاهمین موضوع باعث شده تا از مواد اص به خود هستند که  وژی مخصوتکنول  برند ها دارای

است که به نسبت دارای قیمت مناسبی هم خواهد  با کیفیت    بیرینگ های صنعتیانواع  یکی از    NSKویی  کشگ  کنند. بلبرین

 بود.

 

 NSKخرید بلبرینگ کشویی  

نید  بتوا  فراهم شده است تا شما عزیزان  NSKاینترنتی بلبرینگ های کشویی  ن خرید  امکا  به منظور رفاه حال شما مشتریان عزیز

ن  در این قسمت از سایت امکا محصول نمایید.  سفارش و خریدحتی هر چه تمام تر اقدام به را ، بهمحصول ضمن اطمینان از کیفیت

برسانید.    سفارش خود را به ثبتدغدغه ای می توانید  و به همین دلیل بدون هیچ  وجود دارد  مقایسه محصوالت مختلف با یکدیگر  

مکاران ما در تیم  ه  تا  ماییدتماس حاصل فر  یتساای درج شده در  راهنمایی بیشتر دارید می توانید با شماره ه  نیاز بهدر صورتیکه  

 شما عزیزان باشند. نیاز گوی پاسخ چاکومهندسی بازرگانی  

 

 


