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 TIMKENبلبرینگ کشویی 

و همچنین پیشگیری از سایش قطعات بر    تحمل بارهای وارده بر دستگاهمنظور  به  ای پر کاربرد در صنعت است که  بلبرینگ قطعه  

نگ ها توسط اصطکاک  این بلبری  که  بدانید  فاده می شود. در رابطه با بلبرینگ از نوع کشویی همین کافی استروی همدیگر است

بلبرینگ کشویی نام برده می شود.  می کنند و به همین دلیل است که   کشویی فعالیت نام  بلبرینگ ها قسمت  در این   از آن به 

ژورنال گفته می شود.  که به این قسمت پوشش داده شده  شفت به صورت کامل توسط یاتاقان پوشش داده می شود  مشخصی از  

اضافه شدن نوعی ماده ضد  می کنند که در این راستا  فعالیت    نگ های کشویی در جهت کاهش اصطکاک بلبری  همانطور که گفتیم

فرایند  ا این  به  نیز  کند.صطکاک  می  کامل   کمک  اطالعات  تا  باشید  همراه  ما  با  بخش  این  خرید  در  در خصوص   بلبرینگ تری 

 مشخصات و.... در اختیارتان قرار دهیم. مزایا،  ، قیمت، TIMKEN کشویی

 

 TIMKENمشخصات بلبرینگ کشویی 

برای اولین بار فعالیت خود را به طور حرفه ای آغاز کرد.   1898که در سال    ا استکشور آمریکمکن محصول  برینگ کشویی تیلب

ب است بدانید که  بق بر متد های روز دنیا طراحی می شود. جالدر ابعاد اینچی مختلف و منطولیدی در این شرکت  بلبرینگ های ت

نارنجی   رنگ  ه این شرکت ب  صنعتی  های بلبرینگانواع  بسته بندی   یکی از مشخصات   .استدرج برند تیمکن  با    ترکیبی سیاه و 

تی و صدای  بلبرینگ کشویی  سر  کمترین  با  آن  دوران  و  بلبرینگ  عملکرد  اساس  این  بر  است؛  بدون صدا  کارکرد  مکن، خاصیت 

مقاومت مچنین دارای خاصیت  نگ ها هاین بلبریآرامش در محل کار حکم فرما خواهد بود.    ممکن انجام می شود و به همین دلیل

ای خوب و    لرزه  برای    اینهستند  دلیلی  از طرفی دیگر    مقاومتموضوع خود  بود.  ماندگاری طوالنی مدت  کافی محصول خواهد 

 این برند تشویق می کند.  که مشتریان را به سمت خرید شویی تیمکن از دیگر عواملی استهای ک بلبرینگ

 

 TIMKENیی قیمت بلبرینگ کشو

به با   متریال  بلبرینگ کشویی  از کیفیت است به طوری که    کار رفته در  باالترین سطح  ترکیب فوالد و کروم  برند تیمکن، دارای 

این شرکت آمریکایی تمامی محصوالت خود را بر طبق و خرابی کار می کنند.    تشکیل دهنده محصول تا مدت ها بدون هیچ مشکل

طبق مطالب گفته شده، تیمکن بیشتر از ان قیمت ترین متریال می سازد؛ بنابراین  ه گیری از گراردهای بین المللی و با بهراستاند

دلیل ممکن است    قیمت محصول به همین  و  بوده است  کارایی  برند   بلبرینگ کشوییقیمت  در پی کیفیت و  تا حدودی    این 

 د. باشدر سایر برندها  مشابه  بیشتر از محصوالت
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بها که  خریددنبال    گر  هستند  شک    محصولی  بدون  باشد،  داشته  کارایی  دردسری  هیچ  بدون  طوالنی  های    TIMKENمدت 

قیمت های پایین عرضه می شوند؛  ا  بلبی از این محصول نیز در بازار موجود است که  ه برند های تقالبتود.  بهترین گزینه خواهد ب

محصبنابر این  خرید  گیرد.این  صورت  درخشان  کاری  رزومه  با  معتبر  مراکز  در  باید  چاکوتیم   والت  بازرگانی  آماده    مهندسی 

اصلی برطرف سازند و تمامی محصوالت را   TIMKENکشویی    نگرانی شما را در رابطه با خرید بلبرینگ  ه این دغدغه و هستند ک

دریافت اطالعات بیشتر می توانید با کارشناسان مربوطه در این قسمت تماس  منظور    به شما تحویل دهند. به   اصالت کاال   ا ضمانت ب

 د. حاصل فرمایی 


