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  NSKرولبرینگ مخروطی

رولبرینگ ها یکی از محبوب ترین و پرمصرف ترین کاالهایی هستند که در صنعت برای مصارف مختلف و متنوع ای استفاده 

می شود. این محصوالت توسط برند های معتبر در سطح جهان تولید می شوند که هرکدام از آن ها مزایای مصرف و تولید خاص  

یکی از پرفروش ترین رولبرینگ های موجود در بازار است که    NSKاما در این میان رولبرینگ مخروطی دارد.خود را به همراه  

 اگر قصد تهیه و خرید آن را دارید می توانید در این بخش با ما همراه باشید. 

 

 NSKآشنایی با برند 

 NSK    این    .تا به امروز تولید کندرا  و با کیفیتی    توانسته محصوالت مختلفیک برند معتبر و مشهور در کشور ژاپن است که

شده است و از این رو می توان آن را به عنوان یک برند محبوب جهانی  شرکت و کارخانه در سراسر جهان    ۶۰  موفق به ثبتبرند  

  صنعتیبیرینگ  انواع  و  ، یونیت ها  بیرینگ ها و رولبرینگ    بالانواع  شامل  که این برند تولید می کند    محصوالتیکاال و   دانست.

... استفاده  و مکاترونیک و و ماشین آالت  صنایع اتومبیل  در  و از محصوالت تولیدی آن می توان    بسیار دقیق و کاربردی است

 نمود.

 

 NSK مشخصات رولبرینگ مخروطیبررسی 

علت این میزان سختی این  ،  استراکول    65  حدود  ها  و سختی آن  اند از فلز فوالد ساخته شده  NSK رولبرینگ های مخروطی  

جز پر کاربرد ترین  رولبرینگ های مخروطی   همیشه و به طور دائم مورد سایش قرار می گیرند.  صنعتیرولبرینگ  است که این  

و به این دلیل در دسته پرفروش ترین محصوالت    این رولبرینگ ها قابلیت زیادی دارند،  تنوع رولبرینگ ها محسوب می شوند

  ۵میلی متر شروع و تا    ۱  از  ای هستند و قطر آن ها هدارای ظرفیت دینامیکی فوق العاداین محصوالت    صنعتی قرار می گیرند.

 ادامه دارد.متر 

 

 NSK انواع رولبرینگ های مخروطیآشنایی با 

حالت کلی تولید می شوند و شامل رولبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه و چهار ردیفه    4در    NSKرولبرینگ های مخروطی  

رولبرینگ ها ساچمه های متفاوت با کاربرد های خاص دارند و انواع آن ها عبارت است از:  استوانه   و کف گرد مخروطی هستند. 

 ای، بشکه ای و یونیک.

 

 NSKقیمت رولبرینگ های مخروطی  

بر قیمت نهایی این محصوالت تاثیر گذار به صورت مستقیم و غیر مستقیم  ا  گاه  کهاست    یرینگ ها متاثر از عوامل رولب  قیمت

خواهد بود. از جمله این موارد می توان به: سایز و ابعاد رولبرینگ ها، میزان قطر های داخلی و خارجی، ضخامت آن ها، متریال  

می توانید از طریق   NSK برند   مخروطیقیمت رولبرینگ  با این حال برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص   و... اشاره نمود.

 شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید. 

 



 چاکو به چه صورت است؟ بازرگانیاز   NSKخرید رولبرینگ مخروطی

ر داشته باشید که این محصوالت در گروه بازرگانی چاکو  گرفته اید باید در نظ   NSKاگر تصمیم به خرید رولبرینگ مخروطی

از این رو ما تضمین می کنیم که محصولی اصل و باکیفیت را  با رعایت حقوق مصرف کننده و در اصالت کامل، ارسال می شوند.

تلفن های  با قیمت مناسب تهیه می کنید. برای ثبت سفارش و کسب اطالعات بیشتر در این خصوص حتما از طریق شماره  

 در تماس باشید.   کوشرکت چاموجود در سایت با 


