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 INA یسوزن نگیرولبر 

 ، یاستوانه و مخروط  نگیرولبر  بیمدل ها که از ترکاین  از    یکی   شوند؛  یخود در دو مدل ساخته م  INA  یسوزن  یها  نگیرولبر

شودا د  ی بیترک  نگیرولبر  یجاد می  نوع  و  دارد  ر  زین  نگیرولبر  گر ینام  است.  یسوزن  نگیولبربه  شناخته شده  گرد  نوع   کف  در 

  یها  نگیشده است اما در رولبر  جادیبه صورت همزمان ا  یو محور  ی شعاع   ی بار ها  برمقاومت در برا  ت یلقاب  ،از محصول  یبیترک

ا قابل  یاستوانه  بارها  ت یتنها  توض  یمحور  یتحمل  به  ادامه  در  دارد.  تر  حاتیوجود  رولبر  یکامل  با  رابطه    یسوزن  ی ها  نگیدر 

از مدل و برند موجود هستند اما در این بخش به صورت مفصل    اع مختلفینی در انودر بازار رولبرینگ های سوز پرداخت.  میخواه

 طالعات کاملی را در اختیارتان قرار دهیم.ا INA سوزنی رولبرینگقصد داریم در خصوص قیمت و خرید 

 

 INA یسوزن نگیمشخصات رولبر 

شوند.    یدو لبه پوشش داده م  نیا  انیدر م  یسوزن  یدو لبه است که ساچمه ها  یدارا  نگیرولبراین  استفاده شده در    یداخل  نگیر

 ن یبر دستگاه حکم فرما باشد و همچن یی شود که سرعت باال یاستفاده م  یطیدر شرا یسوزن یها نگیالزم به ذکر است که از رولبر

 باشد.  شتهدر محل وجود دا یمحور  یفشار بار ها

 

 

بارها  یسوزن  نگیرولبر برابر  ا  یدر  اشغال م  یکم  یفضا  نکهیا  لیبه دل  نیدهند و همچن  یم  از خود مقاومت نشان  یضربه    یرا 

شود   یم  یسطح شفت به صورت سنگ نخورده طراح  ،ی شعاع   یها  نگیپر مصرف هستند. در هنگام استفاده از رولبر  اریکنند، بس

مقاومت    جادیدهند. به منظور ا  یمربوطه را انجام م  اتیعمل  یسوزن  یاز غلتک ها  یعداداقدام، شفت به کمک ت  نیا  جهیکه در نت

 شود.  یاستفاده م  صنعتی  نگیرولبربه کار رفته در  یساخت واشر ها یاز فوالد برا ، یباال در برابر هرگونه فشار اضاف 

 

 INA  یسوزن نگیرولبر متیق

  یبیترک ی ها  نگیرولبر زیکف گرد و ن ی ها نگیخود شامل رولبر  یوزنس ی ها نگیرولبر م، یداد حیتوض زین  نیاز ا ش یکه پ  همانطور

 ها  نگیاست که با توجه به عملکرد متفاوت رولبر  یعیرا دارند. طب  یدو توان تحمل بار در جهت خاص  نیهستند که هر کدام از ا

محصوالت موجب کاهش    نیه از اباشد اما در مجموع استفاد  ریمتغ  زیمحصوالت ن  نیا  یگذار  متی آن ها، ق  تیف یسطح ک  نیهمچن



وص قیمت  خصشتر در  البته برای کسب اطالعات بی مقرون به صرفه خواهد بود.  یاظ اقتصادشود و از لح  یم  راتیتعم  یها  نهیهز

 تماس باشید. توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی تیم چاکو در می  INAبرند   رولبرینگ سوزنی

 

 INA یسوزن نگیرولبر دیخر 

رولبر  یالیمتر ساخت  در  ه  نگ یکه  و  رفته  کار  د  نیمچنبه  از  محصول  متفاوت  عملکرد  آمدن  وجود  به  باعث  آن  کار  و   گر یساز 

م مشابه  در  ی محصوالت  اگر  ا  نیا  شود.  خورده  بر  مشکل  به  مط  دیباره  نو  برا  دیستیمئن  نوع  مکارکرد    یکه  چه  خود  نظر  د 

 تا از  تماس بگیرید  تیصفحه از سا  نیشماره تماس درج شده در همبا    ستی! تنها کافدیاصال نگران نباش  د،یکن  هی را ته  ینگیرولبر

 اده الزم را ببرید. استف چاکو  یبازرگان  یمهندس م یت یمشاوره ها


