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  UCF اتاقانی 

ر واع متفاوت و مختلفی در بازاروزه این محصوالت در انی ناپذیر در فعالیت های صنعتی هستند که امیاتاقان ها یکی از اجزای جدا

گی های خاص خود را دارد و مشخصات و ویژزار است که باهای تولیدی یاتاقان در یکی از نمونه  UCF اتاقانیوش می رسد. به فر

ا همراه باشید تا را دارید در این بخش با م UCF اتاقانیاگر شما قصد تهیه و خرید  مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس

 آن اقدام کنید.تری نسبت به خرید اطالعات کامل تری را در خصوص این محصول به دست آورید و بتوانید با آگاهی بیش

 

 ...یاتاقان ها و مواردی که باید در خصوص آن بدانید

 یدارا و ن استفاده های متنوع ای می شوداز آ یصنعت در بازار است که در فعالیت های موجود یها اتاقانیاز  ینوع UCF اتاقانی

 یها چیکه در چهار طرف آن، پچهارگوش ساخته شده  کیبه شکل  UCF اتاقانیمحصوالت مشابه است.  گریمتفاوت با د یظاهر

 نیا یشوند که کاربرد اصل ینصب م یگریسطوح د یبر رو اتاقانیها،  چیپ نیبا استفاده از ا شده است؛ در واقع هیتعب یمخصوص

 .شود یم دهید یبه خوب یصنعت یسرعت عملکرد دستگاه ها شیمحصول در افزا

 

 چقدر است؟ ucf اتاقانی متیق

شود  یمذکور در داخل دستگاه نصب م ناتاقایاست؛ در روش اول  ریاف به دو صورت امکان پذ یس وی اقاناتی یریو به کارگ نصب

دستگاه و  طیموارد به شرا نیخواهد شد که انتخاب هر کدام از ا دهیبه خارج از دستگاه کش اتاقانیم آن، نصب در نوع دوا ام

 .دارد یبستگ اتاقانی یها یژگیو نیهمچن

 

 

 

محصول بر حسب قدرت  متیاست که ق نیتوان گفت ا یم تیصنع اتاقانی انواع متیقدر رابطه با  نجایکه در ا یا مسئله

 نیگاه دارد و به همدر برابر کار دست ییباال ییباالتر، توانا یبا قدرت عملکرد اتاقانی یعیشود. به طور طب یم نییعملکرد آن تع

 شتریب نهیصرف هز یبه معنا اتاقانی دیخر یباالتر برا نهیه پرداخت هزک دیخواهد شد اما توجه داشته باش زین یباالتر متیق لیدل

 است. یآت یدر روزها یو نگهدار راتیتعم یها نهیاز هز یریشگیپ زیو ن یگذار هیسرما یبلکه به معنا ستین



تنوع ای از یاتاقان ها در برند های تولیدی و... شاهد قیمت های م ییر نرخ ارز، ابعاد محصولون تغبنا به دالیل مختلفی همچ

 اتاقانیبا این حال اگر قصد تهیه و خرید  ثابتی را برای انواع آن ها در نظر گرفت.! از این رو نمی توان قیمت مشخص و خواهیم بود

UCF محصول مطلع شوید می توانید از وضعیت آخرین قیمت این چاکو شرکت با تماس با واحد پشتیبانی را دارید. 

 

 در بردارنده چه مشخصاتی است؟ ucf اتاقانیکاتالوگ 

 لیدل نیبه هم د؛یآگاه باش یقطعات فن یو عملکرد ییبه تمام عالئم شناسا یفن ریفرد غ کیرود که شما به عنوان  ینم انتظار

اف، کاتالوگ محصول در  یس وی اتاقانی یو فن یساختار یها نهیشما و ارائه اطالعات کامل در زم یآگاه شیظور افزااست که به من

پرداخته شده  اتاقانیکاربرد  نیها و همچن یژگیو ات،یخصوص یبه تمام اتاقانیکاتالوگ  دراست.  هقرار گرفت زانیشما عز اریاخت

 اتاقان،یکرد. سرعت دوران  دایپ یمحصول دسترس یفن یجنبه ها یتوان به تمام یوگ مکاتال قیکه با مطالعه دق یاست به طور

 یبه آن پرداخته مبه طور کامل  اتاقانیدر کاتالوگ  هاست ک یقطعه و ... از موارد یسطح سخت ت،یفیسطح ک ،یظاهر یها یژگیو

 شود.

 

 ت است؟به چه صور ucf اتاقانیابعاد 

شود؛ در  یاستفاده م اتاقانیاز  گریهمد یامکان حرکت چند قطعه بر رو جادیبه منظور ا م،یداد حیتوض نیاز ا شیکه پ همانطور

 یرا راحت م گریکدی یسطوح بر رو دنیکند که لغز یم ایمه یبه گونه ا یصنعت یرا در دستگاه ها طیشرا اتاقانیواقع استفاده از 

در  اتاقانیاست که  ینکته ضرور نیا انیب حال کند. یم یریشگیپ دستگاه یموضوع از به وجود آمدن اصطکاک و خراب نیکند و ا

 یمحصول مورد نظر استفاده شود. مالک دسته بند ،هر کاربرد متناسب باشود که  یو ساخته م یمختلف طراح یها زیانواع سا

 زیکه مشخصه آن ن خواهد شد در نظر گرفته اتاقانی یبرا یمختلف یبند زیاساس سا نیهم رآن است و ب شفت شعاع اتاقان،یابعاد 

روان  ،شودجالب است بدانید که برای فعالیت بهتر یاتاقان ها از روان کننده ها استفاده می  شود. یدرج م اتاقانیبدنه  یروبر 

چکه نمودن و ه دلیل عدم است. گریس ب اما یکی از بهترین آن ها، گریس کننده ها نیز دارای انواع متفاوت و مختلفی هستند

 یاتاقان ها در سیستم های صنعتی فراهم می کند.بندگی باال شرایط ایده آلی را برای کارکردن چس

 


