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 UCFA اتاقانی

ساختار   لینام دارد که به دل  اتاقانی  مورد استفاده قرار می گیرد،  ی در کارخانجات صنعت  ی کهمهم و پر کاربرد  اریاز قطعات بس  یکی

آن    نیاز مهم تر  ی کیدارد که    ی انواع مختلف  اتاقانی  گذارد.  یم  ریتاث  یصنعت  یروند عملکرد دستگاه ها  عیکه دارد در تسر  یا  ژهیو

حرکت    ایبلغزند و    گریدکی  یبر رو   یقطعات   قرار استرود که    یبه کار م   ییها  مکاندر زمان و    قاناتای  نیا.است  UCFA  اتاقانی ها  

حرکت   ن یشود که ا  یانجام م   UCFA  اتاقانیقطعات مختلف در صنعت به واسطه وجود    نیب  یحرکات نسب  جادیدر واقع ا کنند.

را دارید در این بخش    UCFA  اتاقان یاگر شما قصد تهیه و خرید    انجام شود.   ی خط  ای و    یتواند به دو صورت دوران  ی م  ی نسب  یها

 ن محصول به دست آورید و بتوانید خرید خوب و مناسبی را نیز تجربه کنید. تری در خصوص ای ت کامل ما همراه باشید تا اطالعابا 

 

 

 

 UCFA اتاقانیژگی خاص در  بررسی یک وی

و مهم  ی ژگیو  کی ا  یس   وی  یها  اتاقان یکه    ی خاص  م  یاف  بس  زانیدارند،  واسطه هم  نییپا  اریاصطکاک  به  است که  ها    نیآن 

قرار   یشود تا قطعات صنعت یموجب م اتاقانی  نیی. در واقع اصطکاک پاداده می شوثر فعالیت های صنعتی از آن استفاکدر  ،موضوع

خواهد    یصنعت  یطول عمر دستگاه ها  شیخود موجب افزاه  مسئل  نینشوند که هم  یو خراب  شیدچار سا  گریکدی  یداده شده بر رو

راکه با پرداخت کثر فعالیت های صنعتی استفاده کنند چدر ا  UCFA  اتاقانیاز    این مزیت سبب شده است تا صنعت گران شد.

سالیان  ند برای  داشت و می توانی برای آن ها خواهد  هزینه ای مناسب می توانند محصولی را تهیه کنند که ارزش و صرفه اقتصاد

 متوالی از آن استفاده کنند. 

 

 در بردارنده چه اطالعاتی در هنگام خرید است؟ UCFA یاتاقان الوگ کات

مبحث، نوع    نیگذار در ا  ریتاث  یپارامترها  نیوجود دارد که از جمله مهم تر  UCFA  یها  اتاقانی   یبرا  یمختلف  ی ها  یدسته بند 

  ی و حرکت خط  یحرکت چرخش  ا تواند به دو دسته ب  یم   اقانتا یانواع  اساس    ن یبر ا  مجاز به انجام آن هستند؛است که    یحرکت

  یها  یبند  میاز تقس  گرید  یک یبه عنوان    اتاقانیوارد شده قابل تحمل به    یتوان به جهت بارها  یم  تیدر نها شود.  یبند  میتقس



زم در  ها  اتاقانی  یجداساز  نهیمربوطه  بار  تحمل  کرد؛  ن  ی شعاع   ی اشاره  ها  زیو  بند  یرحوم  یبار  دسته  ا  یدو  محصوالت    نیاز 

بود. کاتالوگ   خواهند  از  استفاده  با  بند  ی تمام  دیتوان  ی م  UCFA  اتاقان یشما  ا  یها  یمدل ها و دسته  از  را    اتاقانی  ن یمختلف 

ب  دیمشاهده کن   ی متوان به تما  یارائه  شده م  یکاتالوگ ها  نی. در واقع با کمک ادییآن را مطالعه نما  یشده برا  انیو اطالعات 

 کرد.  دا یپ  یدسترس یراحت .. بهمقاومت و . زانیاز جمله سرعت مجاز، نوع حرکت، م اتاقانی مورد  راطالعات مهم د

 

 چقدر است؟ UCFA اتاقانی متیق

  تیفیکبا    یها  اتاقانیاساس    ن یشود که بر ا  یمحصول انجام م  یبند  زیو سا  الیمتر  تیفیبر اساس ک  اتاقانی  یگذار  متیق  معموال

شده و   یدار یمحصول خر  ییو کارا  تیفیبه آن دقت شود، ک  دیکه با  یباالتر خواهند بود. در مجموع مسئله ا  متیق  یباالتر دارا

نید با آخرین لیست ن که بتوااز این رو برای آ  داشت.  ی به آن توجه کاف  د یمد نظر است که با  ردمتناسب بودن آن با کارب   نیهمچن

تیبانان ما در  الزم است از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا پشا شوید،  آشن  UCFAقیمت یاتاقان  

البته الزم به  اختیار شما قرار دهند.ی در خصوص قیمت این محصول در  مناسباطالعات  بتوانند    مهندسی بازرگانی چاکوگروه  

خواهد بود! از جمله این موارد می توان به تغییر نوسانات بازار   ر گذارتلفی بر قیمت نهایی این محصول تاثیذکر است که عوامل مخ

 و... اشاره نمود.  ارز، مدل محصول

 

 به چه صورت انجام می شود؟  UCFA اتاقانی دیخر 

را  ضمانت نامه اصل بودن کاال هستند چ یکه دارا  دیبرو یبه سراغ محصوالت دیتوان ی م UCFA اتاقانی دیدر خر نانیمنظور اطم به

 ی محصول راض تیفیاز ک یلیآورد که اگر به هر دل  ی شما به وجود م یخاطر را برا نانیاطم نیمحصول ا یکه وجود ضمانت نامه برا

 bearingیا    اتاقان ی  انتخاب  یبه هر گونه مشاوره برا  ازیکه ن  یدر صورت .د یفروشنده عودت ده  بهمحصول را    د یتوان  ی م  د، ینبود

  ی ها  یی و به طور کامل راهنما  دیریچاکو ارتباط بگ  ی بازرگان  یمهندس   م یحاضر در ت  نیاوربا مش  دیتوان  یم  Tدیخود دار  ازیمورد ن

یمت مناسب  قو با  باکیفیت    ،ی اصلهمواره با ارائه محصول  ما در تیم مهندسی بازرگانی چاکو سعی نموده ایم .ددریافت کنیالزم را  

را همواره حفظ کنیم. برای    رضایت مشتریان خود  رو  این  در    UCFA  اتاقانیخرید  از  تلفن های موجود  از طریق شماره  حتما 

 باشید. سایت با ما در تماس 


