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 UCPیاتاقان 

به عنوان یکی از انواع    UCP، یاتاقان  بخشدر این    یاتاقان ها با توجه به شکل ظاهری خود، کاربردهای مختلفی دارند، از این رو

اگر قصد تهیه و   .به بازار عرضه می شود، مورد بررسی قرار گرفته شده استچاکو    بازرگانییاتاقان های پرمصرف که توسط تیم  

را دارید با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای مصرف، قیمت و نحوه خرید    ucp  اتاقانی  دیخر

نکته قابل توجه ای که باید به آن اشاره داشته باشیم، این است که شما برای کسب اطالعات بیشتر عالوه بر   آن به دست آورید.

، نحوه خرید  ucp  اتاقانیش، می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت به منظور استعالم قیمت  مطالعه این بخ

 و... با واحد پشتیبانی سایت چاکو در تماس باشید.  ucp اتاقانی

 

 

 

 چه مشخصاتی دارند؟  UCPیاتاقان 

هنگام انتقال نیرو می باشد که در بسیاری از ماشین یاتاقان قطعه ای جهت کاهش اصطکاک بین دو قطعه در حال چرخش در  

یاتاقان   است.  UCPانواع مختلفی دارد که یکی از معروف ترین نوع آن، یاتاقان  این قطعه پرمصرف،    کاربرد دارد.ی  آالت صنعت

UCP  از آنجایی که  .با تحمل بارهای وارده، خود مدل های مختلفی دارد که هر مدل برای دستگاه مخصوصی نیز کاربرد دارد

ه همین  بد.  به تحمل بارهای سنگین و شدید است بنابراین در تولید آن از مواد با کیفیت باال باید استفاده شو  در این نوع یاتاقان قا

نکته قابل توجه ای که باید به آن اشاره شود، این است که برای    علت باید از برندهای معتبرو اصل این نوع محصول تهیه شود.

بهتر و روان یاتاقان در سیستم های صنعتی از روان کننده ای همچون گریس استفاده می شود و دلیل این انتخاب نیز  فعالیت  

مزایای گریس نسبت به سایر روان کننده های دیگر است. از مهم ترین مزایای گریس می توان به عدم چکه نمودن آن و همچنین  

 این محصول   ی بدنه چدن  نیطرفو    دارند   ییاز چدن است که ارتفاع شفت باال  UCP  ی ها  اتاقان ی بدنه   چسبندگی باال اشاره نمود.

جهت ثابت    این نوع یاتاقان ها  شود.  یگفته م  زیدو سوراخه ن  اتاقانی   اتاقان،ینوع    ن یدو سوراخ جهت اتصال به بدنه دارد لذا به ا

 دارند.   ها، کاربرد کیرول ریانتقال نظ ستمینگه داشتن عضو چرخنده س

 

 چه کاربردی دارد؟   UCP کاتالوگ یاتاقان

مطالعه  با   که می باشد، کاربرد، قیمت، کشور سازنده و... سایز مشخصات فنی،  اطالعات مربوط به  شامل    UCP کاتالوگ یاتاقان

     دست پیدا کرد.ی جامع دقیق و طالعات می توان به ا UCP کاتالوگ یاتاقان

 



 

 

 

 است؟ چقدر  UCPقیمت یاتاقان 

می باشد و از آنجا که برندهای مختلفی از    یاتاقان بلبرینگ صنعتی  قیمتیاتاقان تعیین کننده  به طور کلی برند و کیفیت  

از قیمت های بازرگانی چاکو در خصوص دارکه قیمت های متفاوتی    این نوع یاتاقان در بازار عرضه می شود د، جهت اطالع 

توجه داشته باشید   از طریق شماره های تماس درج شده در سایت با واحد فروش بازرگانی چاکو تماس بگیرید.  UCPیاتاقان  

جمله این موارد می توان به: ابعاد و سایز محصول،  که عوامل موثر زیادی در تعیین قیمت نهایی یاتاقان ها تاثیر گذار هستند، از 

 نوسانات بازار ارز، نوع برند تولیدی، شکل و شمایل و.... اشاره نمود.

 

 ود؟باید انجام ش  بازرگانیاز کدام   UCPخرید یاتاقان  

از برندهای مختلف داخلی و خارجی می کنند،     UCPیاتاقان    و فروش  در حال حاضر بازرگانی های متعددی اقدام به عرضه

 قیمت، کیفیت و تضمین اصالت کاال از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده جهت انتخاب بهترین عرضه کننده به بازار است.

ترم  بازرگانی چاکو با دقت در انتخاب باکیفیت ترین کاالها، همواره محصوالتی تضمین شده و اصل را در اختیار خریداران مح

ت، لذا با اطمینان اس بازرگانی چاکومهندسی  ف گروه  اهدامهم ترین  از رضایت شما مشتریان محترماعتماد و  قرار داده است.

از این رو توصیه می کنیم برای آن که بتوانید خرید خوب و مناسبی را تجربه کنید حتما از طریق   کنید.خرید    از چاکوخاطر  

 ما در واحد پشتیبانی چاکو در تماس باشید. شماره تلفن های موجود در سایت با 


