
 یاتاقان کوماتسو
با صدها هزار محصول برای انتخاب و گستره محصوالت در حال رشد، مطمئناً نیازهای تجهیزات صنعتی شما در اینجا 

تولید کنندگان و تامین کنندگان چینی ما خدمات کاملی را ارائه می دهند تا شما را فعال نگه دارند و . برآورده می شود

کنندنیازهای تجهیزات منحصر به فرد شما را برآورده  . 

 لوازم یدکی موتور کوماتسو

اگر به بلبرینگ کوماتسو اصل عالقه مند هستید، از تنوع انتخاب محصوالت مانند قطعات یدکی، قطعات خودرو، قطعات 

و ارزان آنها در فدرال فیلتر ، شما را در بازار خود برتری می عالوه بر این، قیمت رقابتی . موتور شگفت زده خواهید شد

 .بخشد

  

فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال
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جهیزات و همچنین برای به خوبی شناخته شده است که کیفیت و ایمنی محصول اولویت قوی تری برای این صنعت ت

خریداران است، در اینجا به شما فرصت بیشتری برای یافتن تولید کنندگان و کارخانه های قابل اعتمادی ارائه می شود که 

 .سطح باالیی از عملکرد، کارایی و قابلیت اطمینان را در محصوالت خود ارائه می دهند

  

کیفیت، ما مطمئن هستیم که آنها می توانند تمام تجهیزات، خدمات و راه حل ها با وجود هزاران تامین کننده و تولید کننده با 

 .را برای کاربردهای صنعتی مختلف شما ارائه دهند

  

فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال
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 قیمت یاتاقان موتور کوماتسو
فدرال فیلتر، منابع الزم برای راه اندازی کسب و کار خود را ذخیره خواهید کرد. همچنین می  به لطف خرید در فروشگاه

عالوه بر این، شما تضمین خدمات . توانید به سرعت و کارآمد قطعه آسیب دیده را تعمیر کنید و دستگاه را دوباره فعال کنید

دریافت می کنیدبا کیفیت، حرفه ای و دلپذیر را بدون مشکل در تماس با خدمات یا نمایندگی  . 

 

 :مزایای خرید

لپس انداز پو  

نصرفه جویی در زما  

تمحصول با بهترین کیفیت با حداقل قیم  

تتضمین کیفی  

مخدمات حرفه ای و آرا  

 نوع تحویل سریع
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فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال

  

 یاتاقان ثابت کوماتسو
یاتاقان های درایو نهایی سفر معموالً تماس زاویه ای دارند که وظیفه آن به حداقل رساندن مقاومت اصطکاک در حین کار 

 .گیربکس سیاره ای است

تن معموال به دو نوع غلتک مخروطی و یاتاقان تماس زاویه  15تا  5.1بلبرینگ های نصب شده در بیل مکانیکی با وزن 

 .ای تقسیم می شوند

اقان کنتاکتور زاویه ای به گونه ای ساخته شده است که مسیرهای داخلی و خارجی بلبرینگ به صورت نامتقارن قرار یات

دو نوع یاتاقان تماس زاویه ای در بیل مکانیکی . کار کاهنده ها و افزایش مقاومت فشار است این برای کاهش سطح. گیرند

تک ردیفه و دو ردیفه: وجود دارد . 

زاویه ای دارای ساختار باز است تا جریان روغن را به حداکثر برساند و اصطکاک را به حداقل برساند بلبرینگ تماس . 
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 یاتاقان متحرک کوماتسو
لیل طراحی نامتقارن عالوه بر این، به د. یاتاقان های این نوع نسبت به کمبود یا کیفیت پایین روغن بسیار حساس هستند

بیشتر توپ های بلبرینگ . یاتاقان، عمالً غیرممکن است که آن را از رادیاتورها بدون آسیب رساندن به بلبرینگ خارج کنید

 .بیرون می ریزند

یمت تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان بلبرینگ کاهنده در بازار جهانی وجود دارند، از این رو مشکل بزرگی در خرید آنها و ق

 .خرید نسبتاً غیرمجاز وجود دارد

  

فدرال فیلتر نماینده و وارد کننده انواع قطعات و لوازم موتوری کوماتسو با بهترین 

رقیمت بازا  

 بگیرید تماس برای دریافت لیست قیمت همین حاال
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