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 NSKرولبرینگ بشکه ای 

رولبرینگ های مختلفی توسط کمپانی های معروف جهانی در بازار ایران یافت می شوند که هر یک دارای کاربرد خاص و درجه 

 های کاربردی در صنایع مختلف گ به عنوان یکی از انواع رولبرین   NSKرولبرینگ بشکه ای برند . کیفیت تولید متفاوتی هستند

هستید با ما در این    NSK  یا  بشکه  نگیرولبرفروش بسیار خوبی در بازار ایران دارد. از این رو اگر شما به دنبال تهیه و خرید  

 بخش همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول دریافت کنید. 

 

 ساخت کدام کشور است؟   NSKرولبرینگ بشکه ای 

این کمپانی معتبر و    در زمینه تولید بلبرینگ و رولبرینگ در توکیو ژاپن تاسیس شد.میالدی    1916در سال    NSKکمپانی  

معروف، یکی از برترین تولیدکننده های بلبرینگ و رولبرینگ در ژاپن است که توانسته بسیاری از محصوالت خود را در سایر 

ماشین آالت و ابزار دقت   نیاز ماشین آالت صنعتی،بیرینگ های مورد    NSKبرند ژاپنی  کشورها از جمله ایران به فروش برساند.

تولید می کند.   را  باتجربه خود    و محصوالت مکاترونیک  ای و  با کادر حرفه  بازرگانی چاکو  در حال حاضر شرکت مهندسی 

 به صورت رسمی وارد کشور کرده و برای مصرف صنایع داخلی به بازار مصرف عرضه می کند.   NSKمحصوالت برند ژاپنی 

  

 چه مشخصاتی دارد؟   NSKرولبرینگ بشکه ای 

ا  نگیرولبر زیادی استها    نگیبلبر  معتبرترین  از جمله  یبشکه  بار  به تحمل  آید و قادر    نیااخت  قابلیت س.  به حساب می 

خود   ، ویژگینگیرولبر  نوع  نیامهم    یها  یژگیاز و  یکی  .وجود دارد  یمخروطو    کف گرد  ،یبصورت شعاع   یصنعت نگیرولبر

 کرد:می توان به موارد زیر اشاره   NSK. از جمله مشخصات رولبرینگ بشکه ای است یمیتنظ

خارجی در دسته بیرینگ های خود تنظیم قرار دارد که برای بارهای  به دلیل سطح کروی رینگ   NSKرولبرینگ بشکه ای  -1

 شعاعی ضربه ای گزینه مناسبی است.

 ساچمه ها یا همان غلتک های این نوع رولبرینگ بشکه ای شکل هستند.  -2

را برای استفاده   NSKهمراه با بارهای ضربه ای شدید، رولبرینگ های بشکه ای  استحکام باال و قابلیت تحمل بارهای سنگین    -3

 در ماشین آالت معدنی، غلتک های پشت بند و ... بسیار کاربردی ساخته است. 

گزینه مناسبی نخواهند  برای سرعت های باال به دلیل محدودیت سرعت کارکرد رولبرینگ های بشکه ای این رولبرینگ ها    -4

 بود.

اهمراستایی سبب تحمل بار شعاعی و بار محوری از دو طرف وجود دو ردیف غلتک)ساچمه( بشکه ای شکل و توانایی تحمل ن  -5

 و خاصیت خود تنظیمی بودن این نوع رولبرینگ شده است.

 

 چگونه است؟   NSKخرید رولبرینگ بشکه ای 

اصل و باکیفیت نیازمند داشتن اطالعات تخصصی در این زمینه است، چنانچه در این خصوص    NSKخرید رولبرینگ بشکه ای 

به فروشندگان مجاز و رسمی  را    NSKخاب جنس اورجینال نیستید، باید امر انتخاب و خرید رولبرینگ های بشکه ای  قادر به انت



در سراسر کشور فراهم    عزیز  صنعت گرانامکان خرید اینترنتی و حضوری را برای کلیه    بازرگانی چاکومهندسی  تیم   بسپارید.

تنوع برند، کیفیت باال،    دارای مزایای قابل توجه ای همچون:به بازار مصرف  در تیم چاکو  کلیه کاالهای عرضه شده  ساخته است.

 قیمت مناسب و... است. 

 

 ؟ چقدر است  NSKقیمت رولبرینگ بشکه ای 

  بشکه ای رولبرینگ  قیمت  رولبرینگ های بشکه ای برندهای مختلف قیمت های متفاوتی دارند، با این حال جهت استعالم  

 های درج شده در سایت، تماس حاصل فرمایید.  تلفنبا کارشناسان و مشاوران واحد فروش از طریق شماره   NSKبرند 

 


