
 

 

 

 

 

 

 

 

 ZWZرولبرینگ بشکه ای 

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ZWZرولبرینگ بشکه ای 

مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی هواپیماها مورد    ت در ماشین آال  ، رولبرینگ ها برای ایجاد حرکت نسبی دو قطعه

که یکی    طراحی و تولید می شوند  مختلفیو توسط کمپانی های    هستندرولبرینگ ها دارای تنوع زیادی  .  استفاده قرار می گیرند

هستید در این    ZWZ یا بشکه نگیرولبراست. اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید   ZWZاز معروف ترین این کمپانی ها، برند 

 بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.

 

 برند کدام کمپانی است؟  ZWZرولبرینگ بشکه ای  

می باشد که در    Wafangdian Bearing Group Corporation( نام تجاری کمپانی چینی  ZWZبرند معتبر زد دبلیو زد)

، توربین  لکوموتیوبرای کامیون های سنگین، واگن،  صنعتی انواع بیرینگمیالدی در کشور چین در زمینه تولید  1938سال 

در حال حاضر یک شرکت مدرن فعال در زمینه تولید و فروش بلبرینگ   ZWZکمپانی     های بادی و چرخ خودرو تاسیس شد.

با دریافت لقب هایی نظیر؛ نشان تجاری برتر چین،   ZWZبرند   و رولبرینگ در چین و سایر کشورها از جمله ایران می باشد.

مللی موفقی با کمپانی های بزرگ آمریکایی)  برتر ملی چین توانسته است همکاری های بین ال  ه صادر کنندبرند برتر چین، نشان  

KOYO      وTHK  (سوئدی و   )SKF.باشد داشته  بزرگ   (  کمپانی  کنون  های    ZWZتا  گواهینامه   ،ISO9000توانسته 

QS9000، ISO14001، ISO/TS16949، VDA6.1  و گواهینامه کیفیت و کارایی کشور آمریکا به نامAAR   .را کسب کند 

 

 

 ZWZ ییکشو نگیبلبر مشخصاتآشنایی با 

شکل ساچمه های    از دو ردیف غلتک تشکیل شده اند که ساچمه های آن به شکل بشکه است.  ZWZرولبرینگ های بشکه ای  

اعمال شده از دو جهت توسط  این رولبرینگ به درستی تحمل   سبب شده تا نیروی محوری  ZWZرولبرینگ های بشکه ای  

خود تنظیم بودن آن است و به دلیل دارا بودن حلقه بیرونی به شکل پروفیل     ZWZویژگی برجسته رولبرینگ بشکه ای   گردد.

ناهمراستایی حالت  با  را  خود  کند.  گرد  می  دیگر   سفت هماهنگ  از  زیاد  تکانشی  با شوک  بزرگ  نیروهای  و حمل  باال  دوام 

جهت تحمل وزن های شعاعی و محوری در شیار   ZWZرولبرینگ های بشکه ای    است.   مشخصات فنی رولبرینگ بشکه ای

ی بشکه ای که به شکل زاویه اگر رولبرینگ بشکه ای به صورت دو ردیفه با رولرها غلتک خود دارای یک زاویه کوچک هستند.



رولبرینگ بشکه ای کروی به دلیل تحمل نیروی  دار درون حلقه هستند، ساخته شود، به آن رولبرینگ کروی گفته می شود.  

 زیاد در سنگ شکن های کارخانه ای و ابزارآالت صنعتی کاربرد دارند.  

 

 اورجینال خریداری کنیم؟  ZWZچطور رولبرینگ بشکه ای 

باید دقت الزم را انجام داد زیرا تنها برندهای معتبر و باکیفیت محصوالت اورجینال   ZWZولبرینگ های بشکه ای برند  در خرید ر

از آنجا که تنها فروشندگان باتجربه قادر هستند بهترین برندهای رولبرینگ بشکه ای براساس کاربرد آن را به  عرضه می کنند.

ید این قطعات پرکاربرد را تنها از نمایندگی های فروش رسمی نظیر گروه بازرگانی چاکو  خرمی توانید خریدار معرفی کنند، لذا 

را برای کلیه هموطنان     ZWZامکان فروش اینترنتی رولبرینگ های بشکه ای برند     چاکو  بازرگانی  مهندسیتیم   انجام دهید.

امکان یک    ،از بازرگانی چاکو ZWZرند   ثبت سفارش و انجام خرید اینترنتی رولبرینگ های بشکه ای ب عزیز فراهم کرده است.

 خرید راحت و دریافت کاالیی باکیفیت باال را برای کلیه مشتریان در سراسر کشور فراهم ساخته است.  

 

 چقدر است؟   ZWZقیمت رولبرینگ بشکه ای 

درج شده در   شماره تلفن هایباید از طریق را عرضه شده توسط گروه بازرگانی چاکو   ZWZبرند  بشکه ایرولبرینگ  قیمت  

سایت از کارشناسان واحد فروش بازرگانی چاکو استعالم گردد زیرا قیمت کلیه کاالهای وارداتی بازرگانی چاکو تحت شرایط 

 است. قیمت های بازار جهانی، در حال تغییر 


