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 UCFA INAیاتاقان  

آنها فراهم کردن شرایطی مناسب برای حرکت کردن دو   اصلی وظیفه  صنعت برخوردار هستند وباالیی در بسیار ها از اهمیت یاتاقان

این محصوالت هم اکنون در برند های متنوع ای با مدل های   یا چند قطعه بر روی یکدیگر با اصطکاک و استهالکی پایین است. 

با این حال برند    مختلف روانه بازار می شوند که این موضوع شرایط انتخاب را برای خریداران این محصول کمی سخت نموده است.

INA    یکی از موفق ترین برند هایی است که یاتاقان های تولیدی را در متنوع ترین مدل ها تولید می کند کهUCFA    یکی از

را دارید با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری    UCFA INAاگر شما نیز قصد تهیه و خرید یاتاقان   پرفروش ترین آن ها است.

 ول به دست آورید.در خصوص این محص

 

 

 

 INAآشنایی با برند آلمانی  

اصلی گروه شفلر است. این    است که یکی از سه زیر شاخه   INA  ، برندها یاتاقان  ی تولید و عرضهها در زمینهیکی از بزرگترین برند

  FAGهای  میالدی توسط برادران شفلر در آلمان تاسیس شد. دو زیرشاخه و برند اصلی دیگر از گروه شفلر برند  1946گروه در سال  

 شود.نیز در همین سایت پرداخته می FAGهای تولید برند است که به یاتاقان LuKو 

 

 UCFA INAکاتالوگ یاتاقان  سی مشاهده و برر

به کاتالوگ طراحی شده توسط همین   UCFA INAیاتاقان  از جمله    انواع یاتاقانهای  تر ویژگیتوانید جهت بررسی دقیقشما می

منتشر می ایم. کاتالوگی که شرکت سازنده برای محصول خود  آن را قرار داده  PDFلینک    بخشبرند مراجعه کنید که ما در همین  

 نمونه برای دریافت اطالعات کامل تری در خصوص محصول است.قطعا بهترین  کند

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت انجام می شود؟ UCFA INAخرید یاتاقان  

التی از معتبری جهت خرید مراجعه کنید تا با مشک  منبعکه حتما به  نیاز است    INAاز برند آلمانی   UCFAخرید یاتاقان برای  

ما در تیم مهندسی بازرگانی چاکو این ضمانت را به شما می دهیم که با تهیه  روبرو نشوید.    جمله گران فروشی، عدم اصالت کاال و...



برای تهیه و خرید این محصول نیز تنها   شما به محصولی باکیفیت و اصیل دسترسی خواهید داشت. UCFA INAو خرید یاتاقان  

کافی است از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا واحد پشتیبانی شما را در امر سفارش این محصول  

 راهنمایی کند. 

 

 چقدر است؟ UCFA INAقیمت یاتاقان 

ها نسبت به کیفیت کاال و  خریدار دارد. قیمت  به عنوانانتخاب شما  یر بسیار زیادی در  ثتر کاالهای دیگر تاقیمت یاتاقان مانند بیش

می توانید از طریق شماره تلفن های    UCFA INA  اتاقانیاز این رو شما برای دریافت لیست آخرین قیمت    اند.برند آن متغییر

 در تماس باشید.  شرکت چاکوموجود در سایت با واحد پشتیبانی 


