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 UCTیاتاقان 

ای که در آن ها وجود دارد، قطعات مختلف و متنوع ای در بازار صنعتی وجود دارد که هرکدام از آن ها برحسب نوع ویژگی

کاربرد های مختلفی را انجام می دهند. یاتاقان یکی از این دسته از قطعات است که کاربرد های بسیار متنوع ای را در صنعت  

یکی از انواع پرفروش    UCTترین قطعات صنعتی است که در انواع مختلفی تولید می شود. یاتاقان    ف معروانجام می دهد و از  

چنانچه شما نیز به دنبال تهیه و خرید   یاتاقان ها است که مزایای متنوع ای را برای صنعت گران این حوزه به ارمغان می آورد.

اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای خرید،    بتوانیدا  هستید در این بخش با ما همراه باشید ت  UCTیاتاقان  

 نحوه خرید، قیمت و... به دست آورید. 

 

 

 

 چه مشخصاتی دارند؟  UCTیاتاقان 

دو قطعه به کمک قطعه    ن یا  ان یاصطکاک م  یروین  د یشوند، با   یم   متصل  به یکدیگر  رویکه دو قطعه جهت انتقال ن  یهنگام 

 یقطعه ا  اتاقانی   .به موتور خواهد شد   یجد  یها  بیقطعات باال رفته و سبب آس  یصورت دما  نیا  ریدر غ   ابد،ی کاهش    یگرید

این  است.  یمختلف  سایز بندیشکل و    یقطعه دارا  نیرود، ا  یمختلف به کار م  یآالت صنعت  نی منظور در ماش  نیا  یاست که برا

کاربرد    UCTاگرچه یاتاقان    نصب، به یاتاقان کشویی نیز معروف است.نوع یاتاقان با داشتن دو شیار در دو طرف خود جهت  

شماره فنی سه رقمی این نوع یاتاقان مانند   دارد.  UCPو    UCFکمتری در صنعت دارد اما قیمت بیشتری نسبت به یاتاقان های

آمدن قطر مناسب آن الزم است  ها نشان دهنده قطر شفت مناسب یاتاقان است، بدین ترتیب که جهت به دست  یاتاقان  عانوا

 ضرب شود. ۵که دو رقم این عدد سه رقمی را در عدد 

 

 چه کاربردی دارد؟ UCTکاتالوگ یاتاقان دانلود 

می توان به    UCTکاتالوگ یاتاقان  ندارند، از این رو با دانلود    استانداردیاتاقان  بسیاری از افراد اطالعاتی در رابطه با مشخصات  

یاتاقان یو سی تی با تصاویر  کاتالوگ   را دریافت کرد.   UCTجانبه کلیه اطالعات و مشخصات یاتاقان های مدل  طور دقیق و همه  

مناسب را در اختیار خریدار یک یاتاقان    تخصصی، استانداردهایبه صورت کامال    سایز بندیو همچنین جداول    باکیفیت و گویا 

این نوع یاتاقان عنوان شده است، با دانلود آن به راحتی می در کاتالوگ     UCT  مشخصات کامل یاتاقان های قرار خواهد داد.

 توانید به این اطالعات دست یابید. 

 



 چگونه است؟  UCTخرید یاتاقان  

  اعتبار کافیکه از    انواع بیرینگ صنعتیفروش  باید تنها به مراکز و نمایندگی های مجاز و رسمی    UCTجهت خرید یاتاقان 

عرضه انواع بیرینگ صنعتی فعال  اگرچه بازرگانی های متعددی در حال حاضر در زمینه  ، مراجعه کرد.برخوردار هستند در بازار

  محصوالتحتی در بسیاری از موارد مشاهده شده که قیمت   هستند اما همه آنها محصوالت باکیفیت و برندی را عرضه نمی کنند.

می توانید به بازرگانی چاکو  برخی از بازرگانی ها بیش از قیمت بازار می باشد، از این رو جهت خرید انواع یاتاقان اصل و باکیفیت  

همچنین توصیه می  است.  اعتماد کنید چراکه همواره کیفیت و رضایت مشتریان از اولویت های اصلی ما در بخش فروش بوده

حتما از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی ما در تماس باشید تا همکاران   UCT  اتاقانی  دیخرکنیم برای  

 ما در بخش فروش بتوانند تجربه خرید ایده آلی را برایتان به ارمغان بیاورند. 

 

 

 چقدر است؟ UCTقیمت یاتاقان 

از این    . تولید می شوندتوسط کمپانی های متعدد داخلی و خارجی  نیز مانند سایر قطعات یدکی صنعتی     UCTیاتاقان های  

جهت اطالع از قیمت دقیق   رند.که قیمت های متفاوتی نیز دا  دارای کیفیت و برندهای مختلفی هستند، این کاالها در بازار  رو

باید با واحد فروش این شرکت از طریق شماره های تماس درج شده در    چاکوشرکت  عرضه شده توسط     UCTیاتاقان های  

خود   باکیفیتقیمت های مصوب و منصفانه ای را برای کلیه محصوالت اصل و  این بازرگانی معتبر   سایت، تماس حاصل فرمایید.

البته همواره   و با توجه به این موارد انتظار می رود شما عزیزان بتوانید خرید خوب و مطمئنی را تجربه کنید. تعیین کرده است

تغییر نوسان در بازار ارز، مدل های مختلف محصول از یک برند، سایز و ابعاد یاتاقان ها و... از مهم ترین دالیلی هستند که می  

  UCT اتاقانیت نهایی محصول تاثیر گذار باشد. از این رو برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص قیمت انواع تواند بر روی قیم

 حتما از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید.

 


