
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NACHIی رولبرینگ سوزن
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 NACHI یسوزن نگیرولبر

شده   یطراح  یموجود در بازار هستند که غلتک به کار رفته در آن به شکل خاص  یها  نگیاز رولبر  ینوع   یسوزن  یها  نگیرولبر

  ی استوانه دارا  نیساخته شده که ا یه شکل استوانه ااست که غلتک موجود در آن ب نیا نگیخاص در رولبر یاست؛ منظور از طراح

 رولبرینگقصد تهیه و خرید  این محصول هستید و    گر به دنبال کسب اطالعات بیشتر در خصوصا  است.  ادیز  شعاع کم و طول

و به بازار ارائه   دیمختلف تول  یدر انواع مدل ها   NACHI  سوزنی  رولبرینگ را دارید با ما در ادامه همراه باشید.  NACHI  سوزنی

 کرد:اشاره  رید زتوان به موار یمختلف م یمدل ها نیشوند که از ا یم

 دارند.  یشده ا دهیکه پوسته کش یسوزن یها نگیرولبر •

 بسته شده هستند.  یانتها یها دارا نگیاز رولبر یبرخ •

 باز هستند. یانتها یدارا یسوزن یها نگیاز رولبر یخالف مورد دوم، گروه بر •

 در صنعت است. پر استفاده  یها نگیانواع رولبر گریاز د زین  یبا و بدون حلقه داخل نگیرولبر •

  ی را شامل م  یو مخروط  یاستوانه ا   یها  نگیاز رولبر  یبینام دارد که ترک  یبیترک  ،یسوزن   نگیمورد از رولربر  نیآخر  و •

 شود.

 

 NACHI یسوزن نگیمشخصات رولبر 

تع  طیشرا عملکرد دستگاه  بر  رولبر  یم  نییحاکم  داخل  نگ،یکند که در  و    یحلقه  رود  کار  ا  نکهیا  ای به  ر کند.  ه کاحلق  نیبدون 

ش  نیچنهم پرداخت  افزا  اریبا  کار  روند  سرعت  حلقه  داخل  در  طرف  .کند  ی م  دایپ   شیغلتک  به    ی از  مترفوالد  در  رفته    الیکار 

  یسوزن  یها  نگینوع تحمل بار در رولبر  نهیزم  در  کند.  ی باال در محصول فراهم م  تمقاوم  جاد یا  یرا برا  نهیزم  صنعتی نگیرولبر

عالوه بر تحمل بار    یبیترک  یها  نگیدر رولبر  تیقابل  نیدارند که البته ا  یشعاع تحمل بار    تیلمحصول قاب   نیکه ا  مییبگو  د یبا  یناچ

عدم تمرکز بار در    بهتوان    ی م  یسوزن  نگیخاص رولبر  یها  یژگی و  گریکند. از د   ی م  دایگسترش پ   زین  یبه تحمل بار محور  ،ی شعاع 

 خواهد بود.  نگیبر یبا لبه ها نگیلبرتماس غلتک رو عدم زین ی ژگیو نیاشاره کرد که علت ا نگیکنج رولبر

 

 



 

  

 NACHI یسوزن نگیرولبر متیق

واشرها به صورت    نیدارند که ا  ازیاتصال تنها به واشر با قفسه ن  یها که به نام کف گرد شناخته شده هستند برا  نگیاز رولبر  ینوع 

کند. به    ی م  ا یتقامت باال مهاس  یرا برا  طیا ضخامت کم شراواشر ها ب  ن یاز ا  یجنس فوالد  نیهمچن  ند؛ یآ  ی کامل پرس شده در م

 شود.  یمناسب انتخاب م  اریبس رولبرینگ سوزنی  مت یقشود،  یانجام نم نگیرولبر یسنگ زدن در واشرها اتیعمل نکهیعلت ا

 

 NACHI یسوزن نگیرولبر دیخر

در محصوالت موجود    ی. تمام د یینما  دیه خراقدام ب  بخش  نیهم  قیطر  از  دیتوان  یم  د،یداررا    یناچ  یسوزن  نگیرولبر  دیخر  قصد  اگر

از    ی. به منظور آگاهو شما می توانید با خیال راحت اقدام به تهیه و خرید این محصوالت کنیدبوده    تیفیک  نیتضم  یداراسایت  

و    قیدق  متیق م   افتیدر  ایمحصوالت  مشاوره  ت  دیتوان  یهرگونه  در  ما  همکاران  حاص  چاکو  یبازرگان  یمهندس  م یبا  ل  تماس 

 . د ییمافر


