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 UC اتاقانی

مختلف به  یدستگاه ها یگاه برا منیتواند به عنوان نش یاست که م UC اتاقانیدر صنعت،  یکاربرد اریاز قطعات بس یکی

 یبرا یاصل اریخواهد بود. مع یو محور یشعاع یمحصول تحمل فشار در جهت ها نیا یاصل فهیدر واقع وظ ،کار رود

مدل مختلف در دسترس  ۱۲باشد که در مجموع در  یقطر شفت آن ها م یندبهمان درجه  یس وی یها اتاقانی یبند زیسا

در این بخش با ما همراه باشید تا در  ریدرا دا UC اتاقانیاز این رو چنانچه قصد تهیه  .ردیگ یمختلف قرار م عیصنا

مناسبی را خوب و خرید  ید تا بتوانیدری را به دست آورهتخصوص این محصول، مزایای خرید، قیمت و... اطالعات ب

 تجربه کنید.

 

 UCاجزای تشکیل دهنده یاتاقان 

کاسه نمد  نیو همچن ربکسیگ ینگهدار یبرا یگاهیرو، جادخو سیریشامل گ یوسی اتاقانیدهنده  لیتشک یاصل یاجزا

  است. گذار ریمحصول تاث یینها تیفیهر کدام از اجزا در ک تیفیخواهد بود که ک

 

 ت؟چقدر اس UC اتاقانی متیق 

پارامتر ها در  نیوجود دارد که بر اساس ا یس وی اتاقانی یگذار متیق یمشخص برا یالمان ها یسر کیمجموع  در

توان به ابعاد  یپروسه م نیگذار بر ا ریشود. از جمله موارد تاث یل ممحصو یگذار متیاقدام به ق یدیتول یشرکت ها

ابعاد  نیمختلف در بازار موجود هستند که به هر اندازه ا یشعاع یاندازه ها با اتاقانی انواع اساس نیاشاره کرد؛ بر ا اتاقانی

محصول خواهد  یینها متیق شیافزا یبرا یلیموضوع خود دل نیت و هماس شتریب الیصرف متر یبزرگ تر باشد به معنا

رود. استفاده از  یار ممبه ش متیق ییکننده نها نییتع زیبه کار رفته در آن ن الیمتر تیفیک اتاقان،یعالوه بر قطر  بود. 

 نیاز ا میکند و اگر بخواه دایپ شیافزا زین اتاقانیشود تا طول عمر  یمحصول موجب م نیساخت ا یبرا تیفیبا ک الیمتر

از  یریشگیخود باعث پ ،بهتر اتاقانی دیخر یبرا شتریب نهیکه پرداخت هز مییبگو میتوان یم م،یجنبه به موضوع نگاه کن

ق برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص قیمت این محصول، حتما از طری خواهد شد. یبعد راتیتعم یها نهیصرف هز

شما را با آخرین لیست قیمت این محصوالت تا مشاوران ما بتوانند  یت با ما در تماس باشیدشماره تلفن های موجود در سا

 ا کنند.آشن

 در بردارنده چه مشخصاتی است؟ UC اتاقانیکاتالوگ  

 ازیمورد ن محصولو بهتر  شتریشناخت هر چه ب یکه برا ییپارامتر ها مشخصات و هیعبارت است از کل اتاقانی کاتالوگ

کاربرد  نیمحصول و همچن یو سخت تیفیسطح ک اتاقان،یسرعت و چرخش  زانیم ،یدرج شماره فن لیاز قب یاست. اطالعات

کاتالوگ ها  نیاست که در ا نینکته قابل توجه ا  درج خواهد شد. یو سیه به طور کامل در کاتالوگ هستند ک یآن از موارد

 ینصب و نگهدار قیطر نیذکر شده است تا از ا زیآن ن ینگهدار طیبه همراه شرا اتاقانیواع به طور کامل موارد کاربرد ان

 .ردیشکل ممکن انجام بگ نیبه بهتر اتاقانی



 

 رگانی چاکواز باز UC اتاقانی دیخر 

کاتالوگ محصول را به صورت کامل  دیتوان یعملکرد مورد نظر م یمحصول مناسب برا صیر تشخدا به منظوابت در

به  دنیدر صورت نرس. دییاز آن اقدام به سفارش محصول مورد نظر نما یافتیو سپس بر اساس اطالعات در دیینما یبررس

تماس حاصل  چاکو یبازرگان یمهندس میدر تمربوطه  ارشناسانبا ک دیتوان یمناسب، م اتاقانیانتخاب  یمطلوب برا جهینت

 .دیریالزم را از آن بگ یها ییو راهنما دییفرما

 

 س در یاتاقان هااستفاده از گری

گریس در هنگام ، استفاده از در خصوص استفاده از یاتاقان ها باید به آن توجه داشته باشیدترین فرایند هایی که م یکی از مه

اشته باشند باید حتما د ردیااست. برای آن که یاتاقان ها بتوانند حرکت روان و استاند انواع بیرینگ صنعتییا  یاتاقانکار با 

رای انواع متفاوتی هستند اما گریس یکی از بهترین و مناسب ترین ان کننده ها در آن ها استفاده شود. روان کننده ها دااز رو

اده از این از مهم ترین مزایای استفندگی باال نین چسبعدم چکه نمودن و همچده ها برای یاتاقان ها است چراکه روان کنن

 محصول است.


