
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZWZبلبرینگ کشویی 
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 ZWZبلبرینگ کشویی 

پایه    کی از انواع بلبرینگی  گ های کشوییبلبرین اصطکاک کشویی عمل می کنند. این نوع از  های موجود در بازار هستند ک بر 

تولیدی در  یکی از معروف ترین و بهترین برندهای    ZWZدر این میان برند    شد که  خواهد  بلبرینگ ها در برند های متفاوتی تولید

داده است اما موفقیت این  اختصاصخود  عنوان اول صنعت چین را به که متعلق به یک شرکت چینی است ZWZبرند  دنیا است. 

به رتبه سیزدهم برترین شرکت های صنعتی در جهان    است  توانستهاکنون    ZWZشرکت تنها در کشور چین خالصه نمی شود بلکه  

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در    ZWZ  کشویی  بلبرینگاگر شما نیز قصد تهیه و خرید  برسد.  

 خصوص این محصول به دست آورید. 

 

 ZWZمشخصات بلبرینگ کشویی 

است که این موضوع به منظور حفظ آرامش کارگران    و صداقابلیت کارکرد بدون سر    ZWZیکی از مشخصات بلبرینگ های کشویی  

  قابلیت کارکرد در سرعت های باال اشاره کرد د. از دیگر خصوصیات این بلبرینگ ها می توان به  حاضر در محل کار بسیار اهمیت دار

 که این ویژگی، برخی از محدودیت های کاری دستگاه های صنعتی را کنار می زند. 

 

در شرایطی که بار ها    که می دانید وظیفه اصلی بلبرینگ های کشویی تحمل بار در جهت های مختلف است که این قابلیت  همانطور

وزن سبکی دارند به خوبی انجام می گیرد. پایداری کافی از دیگر ویژگی های بلبرینگ کشویی است که شرایط ایمنی را برای عملکرد 

مقدار می رسد و همین موضوع   نید که میزان اصطکاک در بلبرینگ های کشویی به کمترینالزم است بدادستگاه فراهم می کند.  

 باعث تداوم عملکرد دستگاه خواهد شد. 

 



 ZWZقیمت بلبرینگ کشویی 

یک موضوعی که در اینجا حائز اهمیت است این است که بلبرینگ ها بر اساس ساختار و خصوصیاتی که دارند در کاربرد های مختلفی  

ماشین آالت ساختمانی، تجهیزات مهندسی، ابزار آالت هیدرولیک، خودرو، تجهیزات دریایی و... از موارد به کار می روند، برای مثال  

  درجه بندی  بود.  متفاوت خواهد   یبه طور طبیعی قیمت هر کدام از انواع بلبرینگ های کشویی با دیگر  کاربرد بلبرینگ است که 

تحمل بار اضافی و همچنین ابعاد محصول   مقاومت لرزه ای، پایداری، میزان نویز تولیدی در محیط، میزان ماندگاری و طول عمر، توان

 شویی تاثیر می گذارند.  تعیین قیمت بلبرینگ های کدر از مواردی هستند که 

 

 

 ZWZخرید بلبرینگ کشویی 

باشید که   داشته  دقت   ZWZاند، در هنگام خرید بلبرینگ کشویی    امروزه محصوالت تقلبی و فیک وارد بازار شده   با توجه به اینکه

از این میان می توان به آرم روی محصول خریداری شده اصل باشد. برای اطمینان از اصل بودن بلبرینگ چندین روش وجود دارد که  

اولیه، بررسی لوگو، شناخت جعبه اصلی محصول    محصول، خاصیت از تجربیات  چکش خواری، تست آزمایش مواد  و نیز استفاده 

دچار تردید شده اید، تنها کافیست که با مشاوران تیم    ZWZدر صورتیکه در انتخاب و خرید بلبرینگ کشویی   دیگران اشاره کرد.

 ها در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.  به روز ترین اطالعات و راهنماییدر ارتباط باشید تا  مهندسی بازرگانی چاکو


