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 UCFL اتاقانی 

متناسب با نوع برند، شرایط تولید، نحوه استفاده  فروش می رسند که هرکدام از آن ها    بازار بهامروزه یاتاقان ها در انواع مختلفی در  

ن  بنا به مزایای مصرفی که دارد در میاکه یکی از انواع یاتاقان ها است  UCFL اتاقانیو... در موارد مختلفی دسته بندی می شوند. 

در این  را دارید    UCFL  اتاقان ی  د یخراگر قصد تهیه و   .شودب و کاربردی شناخته می  گران به عنوان یک محصول مناسصنعت 

بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. همچنین شما می توانید  

رید این محصول را تا بتوانید سواالت قبل از ختیبانی چاکو در تماس باشید  ایت با واحد پشماره تلفن های موجود در ساز طریق ش

 تقیم از ما بپرسید.به صورت مس

 

 با یاتاقان ها بیشتر آشنا شوید!

به    گریهمد  یسوار شدن قطعات مختلف بر رو  ینگهدارنده برا  یاز قطعات مستحکم در صنعت است که به عنوان نوع   یک ی  اتاقانی

انواع مختلف چرخ دنده و شفت در دستگاه ها  یر مکا   اتاقان ی  شوند.  ینصب م  گریهمد  یبر رو  اتاقانی  لهیبه وس  یصنعت  یروند. 

  اریتحمل بس  ت یکه قابل  اتاقانی   ن ینام دارد. ا  UCFL  اتاقانیآن ها    نیاز پر کاربرد تر  ی ک یمختلف است که    یانواع مدل ها  یدارا

قطعات رخ    نیب  یاصطکاک  کهیشود به طور  ی مختلف م  یحرکت دستگاه ها  یموجب روان کار  Tدارد  یاضاف   یدر برابر بار ها  ییباال

 ی توانند بر رو  یشده است م  ه یآن ها تعب  یکه بر رو  چیدو پ   اسطهبه و  UCFL  یها  اتاقانیمانند در    یضیب  یها  فلنج دهد.  ینم

 ی شود که فضا  یاستفاده م  ینام برده شده در موارد  یها  اتاقانیاز    تیخاص  نیوجود ا  لیمختلف سوار شوند که به دل  یدستگاه ها

نکته قابل توجه ای که در این بخش   فته باشد.ر گرقرا  گریاز همد  ی ها در فاصله کم شفتبه عبارت بهتر  ا یوجود نداشته باشد   یکاف 

کننده ها استفاده می شود. روان    رکت بهتر یاتاقان ها در سیستم صنعتی از روانحن توجه داشته باشید این است که برای  باید به آ

نده های  چراکه این روان کننده نسبت به سایر روان کن  استرای انواع مختلفی هستند اما یکی از بهترین آن ها، گریس  کننده ها دا

 ی باال دارد. گو چسبند نمودن ای همچون عدم چکه دیگر مزایای قابل توجه

 

 تی است؟در بردارنده چه مشخصا UCFL اتاقانی کاتالوگ  

کاتالوگ   تمام  اتاقانیانواع    UCFL  اتاقانی در  فن  یبا ذکر  غ   یمشخصات  بنابرا  یفن  ریو  است؛  قابل مشاهده  به  نیمحصول    شما 

  دایمناسب دست پ   اتاقانیانتخاب    یبرا  یکاف   ییهر کدام از مدل ها به توانا  یبا مطالعه مشخصات درج شده برا  دیتوان  یم  یراحت

  انی به کار رفته، ب  ال یمتر  ت،یفی ک  زانیآن ها، م  یبه همراه نام اختصار  انواع بیرینگ صنعتییا    اتاقانی  ی مدل ها  ام تمدرج   .دیکن

 که در کاتالوگ مربوط درج خواهد شد.  هستند یاز موارد اتاقانی  یها  یژگیو  ریو سا متیمختلف محصول، ق یها دکاربر



 

 در بازار چقدر است؟  UCFL اتاقانی متیق

محصوالت خود   یمعقول بر رو  ریغ   ی ها  متیاز فروشگاه ها ق  یکه برخ   د یدقت داشته باش  د، یرا دار  UCFL  اتاقانی   د یقصد خر  اگر

  نه یکه پرداخت هز  دیوش نکنفرام  .دیه مناسب داشته باشفروشنددر انتخاب    یتوجه کاف  استالزم    که به همین منظور گذارند    یم

است چراکه قطعا با    یکار  ندهیآ  یبرا  یگذار  هیسرما  ی بلکه نوع   ستین  نهیبهتر، صرفا از دست رفتن هز  اتاقانی  دیخر  یبرا  شتریب

ما   به عمل آورد.  یریشگیپ   ی احتمال  راتیتعم  یبرا  نهیدستگاه و پرداخت هز  ی ها  یتوان از خراب  یم   ، و قطعات بهتر  زاتیکمک تجه

شیوه قیمت گذاری نیز متناسب ترین قطعات مصرفی، از نظر  دهیم که عالوه بر کیفیت باالی  در تیم مهندسی چاکو ضمانت می  

سایز و ابعاد  ،  ارز، تنوع مدلهمچون تغییر نرخ    لفیبه دالیل مختاما متاسفانه   به شما عزیزان عرضه می کنیم.ر را  نوع قیمت در بازا

صنعت  بلبرینگ  یاتاقان  های    یقیمت  یاتاقان  از  دقیقی  و  مشخص  قیمت  بتوانید  که  آن  برای  رو  این  از  بود.  خواهد  متغییر 

UCFL ا ما در تیم چاکو در ارتباط باشید. فن های موجود در سایت ب ق شماره تلبه دست آورید حتما از طری 

 

 رگانی مهندسی چاکو به چه صورت است؟از سایت باز UCFL اتاقانی دیخر 

و اطالعات درج شده    د ییمختلف مشاهده نما  ی را در ابعاد و اندازه ها  UCFL  اتاقان ی   یانواع مدل ها  د یتوان  یقسمت شما م   نیا  رد

از آن ها را به دقت مطالعه فرما  یبرا  ار یبس  ن یو متخصص  نیاز مشاور  یریبا بهره گ  چاکو  یبازرگان  یمهندس  می. تد ییهر کدام 

 قرار دهند.  زانیشما عز  اریالزم را در جهت انتخاب محصول مناسب در اخت  یها  ییاست تا راهنما  هدمربوطه آما  نهیدر زم  یحرفه ا

با شماره    د یتوان  یم   UCFL  اتاقان ی   دیخرخصوص نحوه  در    شتریب  یکسب آگاه   نیو همچن  قیدق   یها  متیبه منظور اطالع از ق

 . د ییتماس حاصل فرما تیدرج شده در سا یها


