
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZWZرولبرینگ مخروطی 
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 ZWZرولبرینگ مخروطی 

نمونه از پرفروش ترین محصوالت صنعتی هستند که کاربرد های متنوع ای در صنعت بر دوش آن ها    رولبرینگ های مخروطی

رولبرینگ های مخروطی تولیدی   است. از این رو این محصوالت توسط برند های مختلف و متنوع ای همواره تولید می شوند.

تند که چنانچه قصد تهیه و خرید این محصول را برینگ های موجود در صنعت هسیکی از منحصر به فرد ترین رول ZWZبرند  

 دارید با ما در این بخش همراه باشید.

 

 بدانید!  ZWZکمی در خصوص برند 

  ZWZ  آالت  ابزار  هیک برند معتبر است کاین برند  .  دالیان چین تاسیس شده است  که در شهر  بودهر  هوو مشیک برند معروف

  1949برند توانست در سال    . اینو... را در تولیدات خود دارد  چرخ خودرو ن،واگ  ،هاصنعتی، کامیون    آالتماشین  مورد نیاز برای  

تولید کند.  انبوه  را به طور  را طراحی کند و آن  برند   یک رولبرینگ صنعتی  برتر  است  توانسته    ZWZهمچنین  تولید رتبه 

شاید   .با شرکت ها و کمپانی های کشور های دیگر همکاری کند  دهد ورولبرینگ های با کیفیت جهان را به خود اختصاص  

 مختلفی رولبرینگ رو با تکنولوژی روز تولید می کند. گفت یکی از علت های موفقیت این  بند این است که انواع  بتوان

 

 ZWZرولبرینگ مخروطی مشخصات بررسی 

مختلف شیار ها نیز دارای دو نوع  .  که شکل این غلتک ها مخروطی استرولبرینگ های مخروطی دارای شیار و غلتک هستند  

دارای دو حلقه غلتک هستند که کاربرد این  zwz   رولبرینگ های مخروطی  نام دارد.  شیار داخلی و دیگری شیار بیرونی   هستند:

 حمل بار های محوری و شعاعی است. ظرفیتافزایش تحمل و   دو حلقه برای

 

 تولید شده در بازار  ZWZ انواع رولبرینگ مخروطی

تولید می شوند که   مدل تک ردیفه و دو ردیفه و چهار ردیفه  و کف گرد مخروطی  4در    ZWZرولبرینگ های مخروطی برند  

 در این بخش تنها به معرفی و بررسی مدل مخروطی آن خواهیم پرداخت.

 

 چیست؟ ZWZ  کاربرد رولبرینگ های مخروطی

یکی    روند. قطعات ماشینی به شمار می  و مهم از اجزای اصلی و ای دارند در صنعت کاربرد فوق العاده در حقیقت رولبرینگ ها 

که برای بار های شعاعی و سنگین بسیار  رولبرینگ های شیار عمیق است    به صورت انبوه تولید می شوداز رولبرینگ هایی که  

بازار های جهان عرضه   به  کند وتولید  را  موفق شده است انواع مختلفی از رولبرینگ های شیار عمیق    ZWZ  برند  کاربرد دارد.

 ! کند

 

 ZWZ رولبرینگ های مخروطی اندازه ی 

است  رواز جمله   یمخروط  نگیرولبر ردلبرینگ هایی  بصورت تک  رد  فیکه  نوع    .ساخته می شود  فیو دو  رولبرینگ  این 

  رولبرینگ های مخروطی که دارد می تواند بارهای محوری و شعاعی را تحمل نماید.    ییباال  ی کیمکان  تیقابلبه دلیل    صنعتی

ZWZ  می شوند. میلی متر تولید  ۱۵۰میلی متر تا  ۱۲ با قطر هایی ازدر بازار فروش 



 

 

 

 به چه عواملی بستگی دارد؟   ZWZقیمت رولبرینگ های مخروطی

ی که می توانید بر روی  عوامل مختلفی بستگی دارد اما پر رنگ ترین عوامل  بهقیمت هر کاال و محصول  به خوبی می دانیم که  

محصول خود کشور است یا کشور های  این محصول تولید، این است که آیا    تاثیر بگذارد  ZWZ برند  قیمت رولبرینگ مخروطی

زیادی بر روی قیمت نهایی این محصول چراکه در این صورت تغییر نوسان ارز می تواند تاثیر بسیار  سازنده آن هستند!خارجی 

با این حال برای دریافت   بگذارد. از جمله عوامل دیگر می توان به: نوع، کاربرد، متریال، جنس، شرکت سازنده و... اشاره نمود.

 از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید.  ZWZلیست نهایی قیمت رولبرینگ مخروطی 

 

 به چه صورت است؟  ZWZ ینگ های مخروطیخرید رولبر

و تمام این ماشین    هستندآالت صنعتی    ماشینمهم و حیاتی به سادگی برای ما روشن است که رولبرینگ ها یکی از قطعه های  

این محصول مهم و حیاتی را با    بازرگانی چاکو  مهندسیشرکت    به این ابزار صنعتی نیاز مبرمی دارند. از این رو ما در آالت  

 دن کاال در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم تا بتوانید باخیال راحت از این قطعه صنعتی استفاده الزم را ببرید.ضمانت اصل بو

می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس    ZWZبرای ثبت سفارش و خرید رولبرینگ مخروطی  

 باشید. 

 


