
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTNرولبرینگ بشکه ای 

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NTNرولبرینگ بشکه ای 

ماشین آالت صنعتی از این قطعات در بسیاری استفاده می شود، دو قطعه  بین ور انتقال نیرواز بلبرینگ ها و رولبرینگ به منظ

این قطعات  بار زیادی را در سرعت های مختلف تحمل کنند، رولبرینگ هااز آنجا که الزم است  .کوچک و بزرگ کاربرد دارند

یکی  تحت تکنولوژی ها و تجهیزات پیشرفته ای توسط کمپانی های بزرگ در سراسر جهان تولید و روانه بازار مصرف می شوند.

حصول را دارید می است که اگر قصد تهیه و خرید این م NTNاز نمونه های پرفروش موجود در بازار رولبرینگ بشکه ای برند 

 توانید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری را از آن به دست آورید.

 

 متعلق به کدام کمپانی است؟ NTNبرند 

این کمپانی  متعلق به یک شرکت ژاپنی است که از بزرگترین تولیدکننده های بیرینگ در ژاپن محسوب می شود. NTNبرند 

 33مرکز فروش در  220جهان است که سراسر به  صنعتی رولبرینگاز برترین صادرکنندگان انواع بلبرینگ و  همچنین بزرگ

از جمله تولیدات  شروع کرده است. 1923از سال  NTNتولید و فروش انواع بیرینگ را با برند  NTNکمپانی  کشور جهان دارد.

در حال حاضر بازرگانی های متعددی در ایران نظیر تیم  می باشد که NTN، رولبرینگ های بشکه ای NTNباکیفیت کمپانی 

 عرضه می کند. رانبازرگانی چاکو این نوع رولبرینگ را باکیفیت باال به خریدا

 

 

  

 چیست؟  NTNمشخصات رولبرینگ بشکه ای 

سخت، مقاومت باالیی از خود نشان  یها طیمح و طیشرا در کهاست  صنعتی نگیریب انواعنمونه ای از  یا بشکه نگیرولبر

 ی این نوع رولبرینگ ها، تغییر جهت میتنظ خودبه دلیل ویژگی . به شمار می آید میتنظ خودو از جمله رولبرینگ های  می دهد

 رد:می توان به موارد زیر اشاره ک  NTNاز جمله مشخصات رولبرینگ بشکه ای  را به راحتی تحمل می کنند. شفت

 به صورت متنوع با سوراخ داخلی استوانه ای و با سوراخ داخلی مخروطی تولید می شوند. NTNرولبرینگ بشکه ای  -1

این نوع رولبرینگ ها با خاصیت خود تنظیمی، قابلیت تحمل بارهای سنگین و ضربه ای شدید) محوری و شعاعی به صورت  -2

 همزمان( در سرعت های باال را دارند.

 



 NTNرولبرینگ کف گرد بشکه ای  

 حساسیت ندارد و قابلیت تفکیک شدن دارد. شفتاین نوع رولبرینگ به دلیل خاصیت خود تنظیم بودن نسبت به همراستایی 

غلتک های بشکه ای رولبرینگ های  توانایی باالیی در تحمل بارهای محوری و شعاعی دارد. NTNرولبرینگ کف گرد بشکه ای 

توانایی زیادی در برابر بارهای  صنعتی رولبرینگتعداد زیاد آنها، این نوع کف گرد، به صورت نامتقارن هستند که به دلیل 

درجه نیز کارکرد  200می تواند در دمای بیش از  NTNرولبرینگ کف گرد بشکه ای  محوری در سرعت دورانی باال دارد.

 مناسبی از خود نشان دهد.

 

 چگونه است؟  NTNخرید رولبرینگ بشکه ای 

می توان به دو صورت تهیه کرد؛ یکی به صورت خرید حضوری از فروشگاه های ژاپن را اصل  NTN برند رولبرینگ بشکه ای

را   NTNرولبرینگ بشکه ای خرید این کاال از نمایندگی های رسمی و مجاز که  معتبر و داری مجوزهای رسمی و روش دیگر

با دارا بودن مجوزهای رسمی و قانونی  وچاکشرکت تیم بازرگانی ما در  به صورت غیرحضوری) اینترنتی( به فروش می رسانند.

، از این رو با اطمینان کامل می توان می کنیماورجینال تهیه کلیه محصوالت وارداتی خود را با کیفیت باال و از برندهای اصل و 

خود متناسب با نیازهای  بشکه ای  رولبرینگ نوع چنانچه در خصوص انتخاب خریداری کرد. واین نوع رولبرینگ ها را انتخاب 

می توانید اطالعات مورد نیاز خود  مادرج شده در وب  شماره تلفن هایدارید، از طریق  نیاز ما کارشناسانبه دریافت مشاوره از 

 را به صورت رایگان دریافت کنید.

 

 چقدر است؟ NTNقیمت رولبرینگ بشکه ای  

ان تی ان مرتبا در حال تغییر است زیرا کاالهای وارداتی با توجه به نوسانات قیمتی بازار قیمت هر یک از رولبرینگ بشکه ای 

با واحد فروش  NTNبرند  بشکه ایرولبرینگ قیمت با تغییرات قیمت همراه هستند، از این رو جهت استعالم همواره 

 بازرگانی چاکو در تماس باشید.


