
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCFA FAGیاتاقان  
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 UCFA FAGیاتاقان  

یی از مهم ترین قطعات صنعتی محسوب می شوند که کاربرد های فراوانی در صنعت  ها نیز جزامروزه با پیشرفت علم مکانیک یاتاقان

همان گونه که   تحرک دو یا چند قطعه بر روی یکدیگر بصورت چرخشی یا خطی را بر عهده دارند.  وظیفهها  اساسا یاتاقاندارند.  

  ماشین لباسها را در کاالهای خانگی اعم از  توان یاتاقانکه می  به نوعی  هستندنواع مختلف و بسیار متنوعی  ها دارای ادانید یاتاقانمی

است   FAGین برند ها، برند  یکی از امتنوع ای این محصوالت را تولید نموده اند که    تا به امروز نیز برند های   شویی یا خودرو دید.

 UCFAاگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید یاتاقان   که یاتاقان ها را در دسته بندی های مختلفی روانه بازار فروش نموده است.

FAG   .هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید 

 

 

 

 آلمان  FAGآشنایی با شرکت 

، صنایع ماشین آالتبا بیش از یک قرن تجربه و قدمت در طراحی و تولید محصوالت    است  که برندی آلمانی  FAGشرکت معتبر  

که یکی از محصوالت یاتاقان این کارخانه    UCFA FAGهای  کند. یاتاقاننیز فعالیت می یاتاقانانواع  خودرو و ... امروزه در تولید  

 رسد. اسب به فروش میاکنون توسط تیم مهندسی بازرگانی چاکو با قیمت من نام آشناستبرند این و 

 

 UCFA FAGکاتالوگ یاتاقان  مشاهده و بررسی 

کاتالوگ آن کاال است. چرا که کاتالوگ توسط خود شرکت به بهترین نحو   ترین راه برای شناخت هر محصولی مطالعه  قطعا معتبر

نیز از این قاعده    ها  یاتاقان محصول می باشد.استفاده از  شود و بدون شک بهترین راهنما برای  جهت شناخت کامل محصول تولید می

مراجعه کرد. هر شرکت تولید    محصولترین اطالعت در مورد هر یک از آنها باید به کاتالوگ آن  دریافت کاملمستثنی نیستند و برای  

کاتالوگ یاتاقان   تفادهتوانید جهت دریافت و اسشما میز این رو  ادارای کاتالوگ مخصوص خود برای هر یاتاقان است.  ای  کننده

UCFA    برندFAG  .که توسط خود شرکت اف آ گ طراحی شده است به لینک موجود در این صفحه مراجعه کنید 

 



 چقدر است؟ UCFA FAGقیمت یاتاقان 

سایر  این محصول و  توانید جهت اطالع از قیمت  شما می  قیمت یاتاقان ها بسته به موارد مختلفی می تواند متغییر باشد از این رو 

. همکاران ما در بخش فروش شما را از قیمت دقیق این  فرمایید تماس حاصل    موجود در سایت  تلفن های  با شماره  محصوالت دیگر

 خواهند نمود. محصول آگاه 

 

 از بازرگانی چاکو UCFA FAGخرید یاتاقان نحوه تهیه و 

ی خریدار باشند. علی الخصوص برندی توانند دغدغهتاقان میهای معتبر مسائلی همچون اطمینان از اصالت یادر خرید یاتاقان برند

اگر شما هم   .وجود داردی فیک آن در بازار داخل مانند اف آ گ که برندی بسیار معتبر، قدیمی و خارجی است و امکان وجود نسخه 

مهندسی بازرگانی  تیم  با  های موجود در سایت  شماره تلفن  از طریقتوانید  می  دارید  UCFA FAG  اتاقانینیاز به تهیه و خرید  

ارتباط برقرار کنید تا همکاران ما در بخش فروش در زمینه تهیه و خرید این محصول شما را راهنمایی فرمایند و سفارشتان را   چاکو

 ثبت بنمایند. 


