
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOYOرولبرینگ بشکه ای 
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 KOYOرولبرینگ بشکه ای 

در بازار کشور وجود دارد، با اینکه بیشتر این برندها خارجی هستند اما  ها در حال حاضر برندهای مختلفی از انواع رولبرینگ

نمی توان کیفیت همه آنها را تایید کرد زیرا کاالهای تقلبی و فیک نیز در بازار وجود دارد به طوری که برخی فروشندگان سودجو 

از  .ان با هزینه ای گزاف به فروش می رساننداز ناآگاهی خریدار استفاده کرده و جنس های تقلبی و بی کیفیتی را به خریدار

به عنوان یکی از پرفروش ترین و مناسب ترین  KOYOمیان سیل انبوهی از رولبرینگ های بشکه ای، می توان به برند کویو 

ا هستید در این بخش ب KOYOرولبرینگ های بشکه ای اشاره نمود. اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید رولبرینگ بشکه ای 

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

 

 متعلق به کدام کمپانی است؟ KOYOرند ب

  KOYOژاپن محصوالت تولیدی خود را در زمینه انواع بلبرینگ و رولبرینگ های صنعتی با برند  JTEKTکمپانی معتبر 

توسط آقای ایکیدا  1921که در سال  کشور جهان است 7در  کارخانه 18دارای  این کمپانی روانه بازارهای جهانی کرده است.

متر( را  7میلی متر تا  1دامنه وسیعی از اندازه های رولبرینگ ها و بلبرینگ ها) از قطر  و امروزه در اوساکا ژاپن تاسیس شد

، سیستم فرمان خودرو صنعتی رولبرینگنگ و تولیدکننده پیشرو در تولید بلبری JTEKTدر حال حاضر کمپانی   تولید می کند.

ژاپن در ایران  جهت  KOYOتیم مهندسی بازرگانی چاکو، عرضه کننده محصوالت رولبرینگ برند  و ابزارآالت ماشینی است. 

 مصرف صنایع داخلی است.

 

 

 چیست؟ KOYOمشخصات رولبرینگ بشکه ای  

با قابلیت خود تنظیمی قادر به تحمل بارهای سنگین و ضربه ای شدید در سرعت های  KOYOرولبرینگ های بشکه ای برند 

رولبرینگ های بشکه  شناخته می شوند. صنعتیرولبرینگ نوع به گونه ای که این نوع رولبرینگ ها از قوی ترین ، باال هستند

ند که این ساختار موجب از دو ردیف ساچمه ) رولبرینگ های کروی( به صورت بشکه ای شکل تشکیل شده ا KOYOای 

و رولبرینگ بشکه  KOYOدر دو نوع رولبرینگ بشکه ای کف گرد  این محصول تحمل بارهای محوری از دو جهت خواهد شد.

 از قفسه فوالدی یا برنجی است. آنجنس رولبرینگ های که  تولید می شوند KOYOای با سوراخ داخلی مخروطی 



 

 چگونه است؟  KOYOخرید رولبرینگ بشکه ای 

خرید یک کاالی اصل و باکیفیت مهم ترین فاکتور در انجام یک خرید بی نقص خواهد بود، از آنجا که بازرگانی چاکو به اصالت 

خرید رولبرینگ بشکه ای کاالهای تحت نام برند خود بیش از هر چیز دیگری اهمیت می دهد، لذا خریداران محترم جهت 

KOYO کلیه رولبرینگ های بشکه ای برند  می توانند تیم بازرگانی حرفه ای چاکو را انتخاب کنند. اصل ژاپنKOYO  ژاپن

اصل بودن کلیه کاالهای عرضه شده توسط این  چاکو شرکت به طوری که بازرگانی استو استانداردهای الزم  یه هادارای تایید

مورد نیاز خود را انتخاب و ثبت  KOYOای بشکه ای برند پس با اطمینان خاطر کامل رولبرینگ ه شرکت را تضمین می کند.

 سفارش کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به دست شما برسند.

 

 چقدر است؟  KOYOقیمت رولبرینگ بشکه ای 

باید از کارشناسان واحد فروش تیم بازرگانی چاکو استعالم   KOYOقیمت دقیق هر یک از انواع رولبرینگ های بشکه ای 

از این رو برای کسب اطالعات بیشتر  زیرا قیمت کاالهای وارداتی با توجه به نوسانات قیمتی دائما در حال تغییر می باشد. گردد

 حتما از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید. KOYO برند قیمت رولبرینگ بشکه ایدر خصوص 


