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 UCFCیاتاقان 

یاتاقان به قطعه ای پرکاربرد و بسیار مستحکم در موتور گفته می شود که بین میل لنگ و پیستون قرار می گیرد تا از ایجاد  

که بر اساس نوع ویژگی های خود در    اصطکاک در اثر حرکت چرخشی این دو قطعه، جلوگیری کند، یاتاقان انواع مختلفی دارند 

نوعی از بهترین و مناسب ترین برند های تولیدی یاتاقان است که در صنعت و در   UCFC اتاقانی بازار فروش عرضه می شوند. 

مزیت های زیادی است و به  ی  اکثر فعالیت های صنعتی از آن استفاده می شود. این محصول در مقایسه با سایر یاتاقان ها دارا

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا    UCFC  اتاقانی اگر شما قصد تهیه و خرید   ین دلیل قیمت متفاوت تری نیز دارد.ا

 بتوانید اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای خرید، قیمت و... به دست آورید. 

 

 

 

 یاتاقان ها چه کاربردی دارند؟  

ماشین    ویند به همین خاطر اصطالحا می گ،  داهند شقطعات دچار اصطکاک خو  باالتر از حد توان آن شود، دمای یاتاقان    اگر

است، نیز  یاتاقان که در واقع نوعی بیرینگ صنعتی    .به سوختن موتور ماشین شودامر ممکن است منجر  که این    زده یاتاقان  

 خواهیم پرداخت: برخی کاربردهای انواع یاتاقان  به شرح کاربردهای فراوانی دارد که در ادامه

 کاهش اصطکاک بین دو قطعه •

 روان ساختن حرکت قطعات نسبت به یکدیگر  •

 ایجاد لرزش و صدا در قطعات مکانیکی مانع  •

 حفظ و نگه داری محکم قطعات در کنار یکدیگر •

 

 : مشخصات یاتاقان

یاتاقان ها از دو حلقه و ساچمه در اندازه و شکل های مختلف تشکیل شده اند که ساچمه ها با قرار گیری درون حلقه با غلتیدن  

اتاقان های دارای ساچمه گرد و توپی شکل، یاتاقان از نوع بلبرینگ ی  بین دو قطعه سبب حرکت روان بین قطعه ها می شوند.  

کلیه یاتاقان ها    هستند اما یاتاقان های دارای ساچمه استوانه ای، سوزنی، مخروطی و...، یاتاقان از نوع رولبرینگ خواهد بود. 

 ،UC، UCFC ، UCP ، UCT، UCFشامل؛     یاتاقانانواع   به روان کننده ها) گریس و روغن ها( نیاز دارند.  جهت حرکت

UCFL    .و... می باشد 

 



 

 UCFC اتاقانیمشخصات آشنایی با 

یک عدد سه    تکیه گاهی برای اجزای چرخنده محسوب می شوند.   عنواندایره ای شکل می باشند و به     UCFCیاتاقان ها  

را نشان می دهد، هر چه شماره فنی یاتاقان افزایش یابد ، قطر شفت نیز بزرگتر خواهد   UCFCفنی یاتاقان های   شماره  رقمی،

این نوع  در واقع    ، قطر شفت به دست خواهد آمد.   UCFCدر دو عدد آخر شماره فنی یاتاقان های    ۵ضرب عدد  از حاصل بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر در  شکیل شده اند.  ت  FCو یک یاتاقان با مشخصه     UCاز یک بلبرینگ با مشخصه    از یاتاقان ها 

 تماس حاصل فرمایید. وشرکت چاکخصوص این محصول با تیم فنی  

 

 

 

 چگونه است؟ UCFCخرید یاتاقان  

، انواع یاتاقان  انواع بیرینگ صنعتی، با سابقه چندین ساله در عرضه  بازرگانی چاکو با بهره مندی از کادر حرفه ای و توانمند

UCFC     به این منظور شما  دهد. در اختیار خریداران محترم قرار میرا با کیفیت باالیی از برندهای معروف داخلی و خارجی

برای آن که بتوانید خرید خوب و مناسبی را تجربه کنید حتما برای ثبت سفارش باید از طریق شماره تلفن های موجود در 

دارید، کارشناسان بخش فروش    UCFC  اتاقانی   د یخرچنانچه تصمیم قطعی در  ما  سایت با ما در ارتباط باشید. به این منظور حت

 آماده پاسخ گویی به تمامی سواالت شما هستند. 

 

 چقدر است؟ UCFCقیمت یاتاقان 

البته عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد    با توجه به کیفیت متریال سازنده و برند آن تعیین می شود.  UCFCقیمت یاتاقان  

  اتاقان ی  مت یقتاثیر گذار خواهد بود. برای آن که بتوانید با آخرین لیست    یاتاقان بلبرینگ صنعتیقیمت  که در نهایت بر روی  

UCFC های موجود در سایت با بخش فروش در ارتباط باشید.   موجود در بازار آشنا شوید، حتما از طریق شماره تلفن 


