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 INAرولبرینگ بشکه ای 

از زیرشاخه های بلبرینگ ها محسوب می شوند از جمله قطعات   از ماشین آالت صنعتی    پرمصرفرولبرینگ ها که  بسیاری 

سنگین بر آنها الزم است از متریال درجه یک و مطابق با استانداردهای جهانی تولید شوند،  هستند که به دلیل نیروهای وارده  

که بسیاری از برندهای معتبر  ها فعالیت می کنندتولید این گونه کاال   در زمینه  سراسر دنیا   مدرن و پیشرفته ای درکمپانی های 

نمونه ای از پرفروش ترین محصوالت موجود در    INA  یا  بشکه  نگیرولبر،  رولبرینگ ها را می توان در بازار ایران نیز یافت کرد

 بازار است که اگر قصد تهیه و خرید این محصول را دارید با ما در ادامه همراه باشید. 

 

 متعلق به کدام کمپانی است؟ INAبرند  

 رولبرینگواع  می باشد که با سابقه طوالنی در تولید ان  INAیکی از زیر شاخه های گروه صنعتی شفلر آلمان شرکت رولبرینگ  

صاحب یکی از بزرگترین کارخانه های بیرینگ در این شرکت همچنین    به بازارهای جهانی را پیدا کند.  است  توانسته  صنعتی

آلمانی  رولبرینگ دنیا است. از محبوب    INAهای  باالی ساخت،  دلیل کیفیت  ایران  به  بازار  ترین رولبرینگ های موجود در 

با کیفیت باال و قیمت مناسب در بازرگانی چاکو به مشتریان این محصول   INAآلمانی  کلیه محصوالت صنعتی شرکت    هستند.  

 عبارتند از: INAویژگی های بارز رولبرینگ های آلمانی   ارائه و عرضه می شود.

 استحکام زیاد •

 در ساختکیفیت باال  •

 طراحی مهندسی   •

  از سوی شرکت و عملکرد تضمین کارایی •

 

 چیست؟ INAمشخصات رولبرینگ بشکه ای   

غلتک تشکیل شده است،   و به دلیل اینکه از دو ردیف  برخوردار است  توانایی چرخش و سرعت باالاز  ای  این نوع رولبرینگ بشکه  

 مشخصات   گ صنعتی بارهای محوری و شعاعی را تحمل می کند. از جملهاین نوع رولبرینتوانایی تحمل بارهای سنگین را دارد.  

 وارد زیر اشاره کرد: می توان به م  INAبرند   شکه ای برولبرینگ  

 از طراحی مدرنی در دنیای یاتاقان بلبرینگ ها بهره مند است.  INAرولبرینگ بشکه ای برند    -1

 به صورت رولبرینگ بشکه ای شعاعی و رولبرینگ بشکه ای کف گرد تولید می شود.   INAرولبرینگ بشکه ای    -2

شکه و دو ردیفه هستند که سبب شده تا این رولبرینگ تحمل بار محوری از هر غلتک های رولبرینگ بشکه ای  به سبک ب  -3

 دو جهت را داشته باشد. 

همراستایی شفت  از توان تنظیم و هماهنگ کردن خودکار برخوردار است لذا به خوبی خود را نا INAرولبرینگ بشکه ای   -4

 هماهنگ می کند.  

  



 چگونه است؟   INAخرید رولبرینگ بشکه ای  

باید به اصل بودن کاال دقت کرد زیرا جنس تقلبی و بی کیفیت این محصول مانند    INAر هنگام خرید رولبرینگ بشکه ای   د

اصل تنها باید به مراکز و    INAبرای خرید رولبرینگ بشکه ای برند     سایر کاالهای موجود در بازار به وفور یافت می شود.

های بشکه ای   گروه بازرگانی چاکو با مجوزهای رسمی رولبرینگ  ت مراجعه کرد.نمایندگی های رسمی و مجاز این گونه قطعا

INA  .بازرگانی چاکو  مهندسی  با خرید از اصل که دارای کیفیت ساخت باالیی هستند را به خریداران این کاال عرضه می کند  ،

 داشت.ولبرینگ و بلبرینگ را نخواهید  ضمن دریافت کاالیی اصل از برندهای معتبر، دیگر دغدغه یافتن عرضه کننده معتبر انواع ر

 

 چقدر است؟  INAقیمت رولبرینگ بشکه ای  

، عرضه شده توسط تیم مهندسی چاکو دارای قیمت های مصوب و با کمترین قیمت ممکن  INAرولبرینگ های بشکه ای برند 

ای، شما  هستند.   واسطه  نبود هیچگونه  و  ما  ای  تیم حرفه  توسط  ای  بشکه  رولبرینگ های  ارائه مستقیم  دلیل  به  همچنین 

جهت اطالع از   ازار از ما خریداری کنید.خریداران عزیز می توانید این محصوالت برند آلمانی را با کمترین قیمت موجود در ب

از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی  ، کافی است INAقیمت هر یک از رولبرینگ های بشکه ای برند  

 ما در تیم چاکو تماس برقرار کنید.


