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 KOYOرولبرینگ مخروطی 

  نگ یرولبربرخوردار باشد، می توان به  قیمت و ویژگی های مناسبی    از اگر به دنبال رولبرینگی هستید که عالوه بر کیفیت ساخت،

اشاره نمود. این برند یکی از موفق ترین برند های حال حاضر بازار صنعت است که محصوالت خود را در    KOYO  یمخروط

هستید    KOYO  یمخروط  نگیرولبراگر به دنبال تهیه و خرید   بهترین حالت ممکن با استفاده از تجهیزاتی بروز، تولید می کند. 

 خصوص این محصول به دست آورید.  در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در

 

 

 بدانید!  KOYOکمی در خصوص برند کویو 

که توسط آقای ایکدا تاسیس شده است یکی از بهترین و معروف ترین برند ها در تولید محصوالت و ابزار های   KOYO برند

با  را    صنعتی رولبرینگ  انواع  کار گیری انواع تکنولوژی طیف وسیعی از    با به  است  ماشین آالت است . این شرکت توانسته

به تازگی نیز موفق شده است که سه نوع رولبرینگ ویژه و خاص هیبریدی، سرامیکی و این برند   کاربرد متفاوت تولید کند.  

 ویژه را تولید کند که در صنایع مهم و پر اهمیت  به کار می برند. های  محیطرولبرینگ های مخصوص 

 

  KOYOمشخصات رولبرینگ مخروطی

قرار دارند و غلتک های آن ها نیز   محصول  دارای شیار هایی هستند که در دو حلقه باال و پایین  KOYO  رولبرینگ مخروطی

امتداد محور  گذاری شده است کهساچمه مخروطی موجود در این رولبرینگ به گونه ای طراحی و جای  .استمخروط    همانند

و بیشترین کاربرد را در چرخ ها مانند چرخ های ماشین و چرخ های    در یک نقطه به یک دیگر برخورد کنند  ها با خط شعاعی

 دستگاه های صنعتی دارند. 

 

 KOYOویژگی رولبرینگ های مخروطی  

وجود دارد که آن ها را از سایر محصوالت   KOYO  برند   رولبرینگ مخروطیواع  انویژگی های متعدد و منحصر به فردی در  

از این رو از مهم  طح مقطع این نوع رولبرینگ ها کم استو می توانند بار زیادی را تحمل کنند.س  دیگر ممتاز و متمایز می سازد.

 ترین ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 قابل تفکیک شدن از یک دیگر هستند. .1

 روان کاری در این رولبرینگ ها به راحتی و آسانی صورت می گیرد.  .2

 . می کنند مناسبی زیع بار کمک بسیارغلتک های موجود به تو .3

 سطح مقطع آن ها بسیار کم است. .4

 اصطکاک بسیار کمی دارند.  .5

 به صورت تک ردیفه، دو ردیفه و چهار ردیفه و کف گرد تولید می شوند. .6

از جمله موارد استفاده از این محصول می توان به صنایع کشاورزی و تولید خودرو ، ماشین آالت عمومی و تخصصی   .7

 و موتور های برقی اشاره نمود. خ دهنده ها ، موتور های الکتریکی، چر

 



 

 KOYO رولبرینگ مخروطی و خرید قیمتبررسی 

رولبرینگ های مخروطی بر اساس طول، سایز، ابعاد و اندازه دارای انواع متفاوت و مختلفی هستند که این موارد در نهایت بر  

خواهد بود. از این رو نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را برای این دسته از محصوالت در  روی قیمت نهایی محصول تاثیر گذار 

را دارید حتما از طریق شماره تلفن های موجود   KOYOبا این حال اگر قصد تهیه و خرید رولبرینگ های مخروطی   نظر گرفت.

ضمن راهنمایی شما در خصوص انتخاب   بتوانند چاکوبازرگانی  مهندسی  در سایت با ما در تماس باشید تا مشاوران ما در تیم 

 باخبر کنند.  KOYOبهترین محصول، از نحوه خرید و قیمت رولبرینگ های مخروطی 


