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 zwz یسوزن نگیرولبر

 نی. عالوه بر ادندار یشعاع یدر برابر بارها ییباال تیآن است که ظرف ی، نوع استوانه اzwz یسوزن یها نگیاز انواع رولبر یکی

. اشته باشدوجود د ییباال اریشود که سرعت بس یاستفاده م یموارد یمحصول برا نیاز ا ،یتوان باال در برابر هرگونه بار اضاف

 یطراح در. دنبرده می شومتنوع به کار  یکاربردها یساخته و برا فهیو دو رد فهیدر انواع مختلف تک رد یسوزن یها نگیرولبر

ل موجود در مد طیحلقه ها بر حسب شرا نیشود که ا یاستفاده م یخارج ایو  یداخل یاز حلقه ها zwz یسوزن یها نگیرولبر

موجب ساده شدن عملکرد دستگاه خواهد  یسوزن یها نگیو طرز کار رولبر یطراح نید. اونر یلبه دار و بدون لبه به کار م یها

را دارید با  zwz سوزنی رولبرینگاگر شما نیز قصد تهیه و خرید  تا از این طریق سرعت کارکرد دستگاه نیز افزایش پیدا کند. شد

  ید.ول به دست آورخصوص این محص درعات کامل تری الطاما در این بخش همراه باشید تا 

 

 zwz یسوزن نگیمشخصات رولبر 

ه شکل غلتک ب ینوع یدارا صنعتی نگیرولبرمدل از  نیکه ا می باشدآن  ی، نوع مخروطzwz یسوزن یها نگیاز انواع رولبر یکی

ه شامل قفسه، حلق نگیدهنده رولبر لیتشک یاست. اجزا لیدل نیبه هم زین یمخروط نگیرولبر یعلت نام گذار و بودهخروط م

 zwz یسوزن نگیرولبر یآب بند زمان دهد. یم لیرا تشک نگیرولبر یو غلتک است که مجموعه کاربرد یرونیحلقه ب ،یداخل

استفاده  یبرا یلیموضوع خود دل نیهمکم بوده و  اریاصطکاک محصول بس زانیم نینو همچاست  نگیولبرانواع ر ریکوتاه تر از سا

 نیدوران اشاره کرد که در ا شروع لیتحمل بار در اوا تیتوان به قابل یم یسوزن نگیرولبر یایمزا گریفراوان از قطعه است. از د

 قابل توجه خواهد بود. زیدقت ن زانیم نهیزم

 



 

 

 zwz یسوزن نگیرولبر متیق

 یرا به صورت کامل پوشش م یمشتر ازین یادیبرخوردار هستند و تا حدود ز ییباال تیفیاز ک zwzبرند  یوزنس یها نگیرولبر

 تیفیتوان به سطح ک یعوامل م نیا نیجود دارد که از مهم ترو سوزنی نگیرولبر متیقتعیین  یبرا یمختلف یارهایدهند. مع

 نگ اشاره کرد.یبه کار رفته در پروسه ساخت رولبر هیمواد اول

 

 zwz یسوزن نگیرولبر دیخر

تا محصول مورد نظر را  دیدقت را به عمل آور تینها، مهم یکیقطعات مکان یتمام دیبلکه در خر نگیرولبر دیخرتنها در  نه

هستند که هر کدام از آن ها بر  یانواع مختلف یها دارا نگیرولبر می. همانطور که گفتدیکن یداریکه دارد، خر یکاربردمتناسب با 

گرفتن  نیمحصوالت و همچن متیتر از ق قیبه منظور اطالع دق روند. یمختلف به کار م اردمو یکه دارند، برا یساختار حسب

در ارتباط  چاکو یبازرگان یمهندس میبا کارشناسان ما در ت دیتوان یم نگیرولبر یو کاربردها اتیدر رابطه با خصوصمشاوره 

 .دیباش


