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 NSKرولبرینگ سوزنی 

است که  به دلیل کیفیت و طول عمری که دارد همواره در دسته  NSKیکی از برندهای معتبر تولید انواع رولبرینگ سوزنی، برند 

 محصوالت پر فروش رولبرینگ قرار گرفته است. غلتک های به کار رفته در این نوع از رولبرینگ ها به حالت استوانه ای طراحی شده

 خواهد بودطول استوانه بیشتر از شعاع سطح مقطع طراحی شده است که با وجود کوچک بودن محصول، قدرت تحمل آن باال  و اند

در انواع مدل های مختلف تولید  NSKرولبرینگ های سوزنی همچنین  و به خوبی می توان برای مصارف مختلف از آن استفاده کرد.

با پوست کشیده شده، با انتهای باز شده، با انتهای بسته، حلقه دار، بدون  NSKینگ سوزنی د. این مدل ها عبارتند از: رولبرنمی شو

 .مرکب NSKحلقه داخلی و در نهایت رولبرینگ سوزنی 

 

 NSKمشخصات رولبرینگ سوزنی 

ندارد و  لبرینگباولین ویژگی که می توان برای این محصوالت عنوان کرد این است که انتهای غلتک هیچ نوع تماسی با لبه های 

در مورد جنس متریال به کار رفته  به وجود نیاید. صنعتی رولبرینگهمین موضوع باعث می شود که فشار زیادی در کناره های 

در ساخت رولبرینگ باید گفت که کروم و کربن به دلیل مقاومت باال در برابر فشار به عنوان مواد اولیه به کار می روند. با وجود اینکه 

درباره وضعیت تحمل بار رولبرینگ  یه های فوالدی نازک هستند اما باز هم توان باالیی در برابر تحمل بار وارده را دارند.ضخامت این ال

باید گفت که این محصول قابلیت تحمل بار در جهت شعاعی را دارد که البته در نوع کف گرد آن، این قابلیت به  NSKهای سوزنی 

 که رولبرینگ قادر خواهد بود بارهای حساس و سنگین محوری را به خوبی تحمل کند.جهت محوری برمی گردد به طوری 

 

 NSKقیمت رولبرینگ سوزنی 

خود در مدل های رولبرینگ سوزنی کف گرد استوانه ای و نیز شعاعی در بازار موجود هستند  NSKرولبرینگ های سوزنی با برند  

که در مدل کف گرد آن از واشر های فوالدی با ضخامت مشخص استفاده می شود؛ به واسطه وجود این ماده در پروسه ساخت 

ایز های مختلف از آن قابل دسترسی کد های مختلف از رولبرینگ با س  بسیار مناسب است. رولبرینگ سوزنیقیمت رولبرینگ، 

هستند که در این میان بر حسب  میزان مواد به کار رفته در محصول، کیفیت این مواد و همچنین اندازه های محصول، قیمت نهایی 

واحد البته برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص قیمت، می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با  تعیین خواهد شد.

 پشتیبانی تیم چاکو تماس برقرار کنید.

 

 

 



 

 

 NSKخرید رولبرینگ سوزنی 

نسبت به کیفیت محصول اطمینان پیدا کنید.  ،حتما پیش از اقدام برای خرید را دارید NSKرولبرینگ سوزنی  خرید اگر قصد

همچنین از تطابق عملکرد رولبرینگ با کاربرد آن نیز مطمئن شوید تا ضمن بهره گیری از باالترین کیفیت از صرف هزینه های گزاف 

ا نیاز به راهنمایی اگر در انتخاب محصول متناسب با کار خود دچار تردید شده اید و ی تعمیرات و نگهداری پیشگیری به عمل آید. 

 است، ن قسمت درج شدهیکه شماره تماس ها در هم مهندسی بازرگانی چاکوبیشتر در این زمینه دارید، با مشاوران ما در تیم 

 تماس حاصل فرمایید.


