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 INA مخروطیرولبرینگ 

رولبرینگ ها در صنعت به دلیل برخورداری از مزایا و ویژگی های خاص، استفاده های متنوع ای دارند و از آن ها به عنوان یکی 

از پرفروش ترین محصوالت صنعتی یاد می شود. این محصوالت در انواع مختلف، توسط برند های متفاوتی تولید می شوند که  

را    INAاگر شما نیز قصد تهیه و خرید رولبرینگ مخروطی   است.  INAمخروطی برند    یکی از پرفروش ترین آن ها رولبرینگ

 دارید با ما در این بخش همراه باشید تا اطالعات کاملی در خصوص این محصول به دست آورید. 

 

 بدانید.  INAکمی در خصوص برند  

  جهان تولید می کند.   های  ترین تکنولوژیروزاستفاده از بی را با  یک برند معتبر در کشور آلمان است که محصوالت  INAبرند  

این برند توانسته است در چند دهه اخیر مرغوب ترین و با کیفیت ترین    تاسیس شد.   این برند برای نخستین بار در کارخانه شفر

 زیاد استفاده می شود.  در صنایع و ماشین آالت بسیاری از کشور ها از این برند معروف و معتبرمحصوالت را تولید کند و 

 

 INA مشخصات رولبرینگ مخروطی

قابلیت را دارند که بار محوری را در یک جهت   یدارای قفسه های استاندار   INAمخروطی رولبرینگ های    هستند که این 

ظرفیت بار باال و کاهش اصطکاک    ها دارای  این است که آن    دمزیت قرار گیری قفسه های استاندار  .کنند و پشتیبانی    هدایت

  ددر محور هدایت نیز استاندار دارند، صنعتیرولبرینگ  محوری  پایین   از بخشهمچنین ارتفاعی که این قفسه ها  می باشند.

 به حد الزم کاهش می دهد.را  ا  دستگاه های مورد نیاز سر و صدهنگام به کار گیری در    که این موضوع  های الزم را دارا هستند

 شوند.تولید می  ایو ویژه دطراحی استاندار و در استدارای شیار هایی غلتکی  INAرولبرینگ مخروطی 

 

 INA  انواع رولبرینگ های مخروطی

مورد استفاده قرار می    ،ظر استکاربردهایی که تحمل بار سنگین مورد نیاز است و تحمل بار شعاعی مد نرولبرینگ مخروطی در  

  به کار برده می شود.   ه های سیمان و کاغذسازی و ...ساز، کارخانکشاورزی، ساخت و    گیرد. این نوع رولبرینگ ها در صنایع

که شامل رولبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه و چهار ردیفه  و کف گرد   نوع متفاوت است 4دارای  INAرولبرینگ مخروطی 

 د.مخروطی می شو

از دو جهت    شفتاین رولبرینگ ها در موقعیت های سخت و زمانی که    :INA  رولبرینگ های تک ردیفه  مورد نیاز باید 

از این رولبرینگ استفاده کرد. این رولبرینگ هاصورت گیرد می قابلیت بار فشار    هاین که تک ردیفبا توجه به    توان  هستند 

 بهتر است از بار محوری یا محور ثابت استفاده نمود.    که در این حالت  شعاعی را ندارند

  رولبرینگ مخروطی دو ردیفه  رولبرینگ ها برای فشار باال بسیار مناسب هستند و  این: اINA  ردیفهرولبرینگ های دو  

 . ماشین های معدن کاری جرثقیل ها و گیربکس ها کاربرد فراوانی دارند ای همچون:موارد متنوع در 

این رولبرینگ ها در محفظه های خاص نگهداری می شوند و علت آن طراحی ویژه و :  INA  ردیفهرولبرینگ های چهار  

 آن ها طراحی شده است. خاصی است که در 



های سنگین  ر مناسب و با کیفیت تولید می شوند و برای باربسیا  این رولبرینگ ها    :   INAمخروطیرولبرینگ های کف گرد  

 . محوری و بار های ضربه ای  کاربرد دارند

 

  INAویژگی رولبرینگ های مخروطی 

از مهم ترین آن ها می توان به افزایش طول عمر به دستگاه  این رولبرینگ ها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که  

وجود     INAرولبرینگ های مخروطی   دردوام بسیار باالیی  از آن جایی که   هزینه های اضافی اشاره نمود.کاهش  و    های صنعتی 

 دارد، می توان از آن ها در سالیان سال استفاده نمود. 

 

  INAطراحی و بسته بندی رولبرینگ های مخروطی 

انجام    شوفلر  گنظر هلدین  زیر   تمامی محصوالت خود را  استکشور آلمان  که ساخت و تولید    INAرولبرینگ های مخروطی   

بسته بندی می کنند که این نوع طراحی  یی با سایز بندی مختلف به رنگ سبز و سفید  ها  جعبهرولبرینگ ها را در    ند. اینمیده

 خاص جعبه مختص این برند بزرگ و معتبر است.

 

 چقدر است؟ INA  مخروطیرولبرینگ های قیمت 

گران را به خود جلب کنند و شاید مهم ترین مزیت آن ها این بوده  سال های اخیر توانسته اند نظر صنعتاین رولبرینگ ها در  

قیمت رولبرینگ های  نیز برخوردار هستند.قیمت فوق العاده مناسبی  از  د  ندار  تدر کنار کیفیت باالیی که این محصوالاست که  

بسته به موارد متنوع ای همچون وزن، سایز و... در حال تغییر هستند. با این حال نمی توان قیمت ثابت و   INAمخروطی  

هستید لطفاً    INAاگر به دنبال قیمت دقیق رولبرینگ های مخروطی   مشخصی را برای این دسته از محصوالت در نظر گرفت.

 در تماس باشید.  شرکت چاکواره تماس های موجود در سایت با از طریق بخش پشتیبانی و شم

 

 به چه صورت است؟  INA  خرید رولبرینگ های مخروطی

را دارید در این بخش از سایت چاکو می توانید این محصول را    INA  برند  یمخروط  نگیرولبرانواع    خریداگر قصد تهیه و  

تهیه و خریداری کنید ما با تجربه چندین ساله خود در زمینه فروش انواع رولبرینگ و برینگ های صنعتی می توانیم مجری 

جود در سایت با واحد  برای ثبت سفارش نیز از طریق شماره تلفن های مو خوبی برای درخواست های شما در این زمینه باشیم.

 پشتیبانی و فروش چاکو در تماس باشید. 


