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 UCFA KOYOیاتاقان  

ای است که به دو د. یاتاقان قطعهنحضور پررنگی دار  ها  یاتاقان  آالت صنعتی و غیر صنعتی  ها و ماشینامروزه در بسیاری از دستگاه

این حرکت عموما   دهد تا با کمترین اصطکاک و استهالک در قطعات روی یکدیگر حرکت کنند. دیگر اجازه می  یا بعضا چند قطعه

این  تر جنس آنها از چدن ریخته شده یا آهن استهای مختلفی دارند که بیشها انواع و طراحیحرکت چرخشی یا خطی است. یاتاقان

البته برند های متنوع ای در حال حاضر یاتاقان ها را در   کنند.داشتن قطعات در حال حرکت نیز کمک میبه محکم نگه  محصوالت

با این حال  د که تنوع این همه مدل و برند، خرید را برای صنعت گران کمی سخت نموده است.مدل های مختلفی تولید می کنن

تولید می کند. اگر شما نیز قصد تهیه و خرید    UCFAیکی از قدیمی ترین برند هایی است که یاتاقان را در مدل    koyo   برند کویو

 ا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول دریافت کنید. را دارید با ما در این بخش همراه باشید ت UCFA KOYOیاتاقان 

 

 آشنایی با برند کویو

است    یاتاقانانواع ی تولید  های برتر در زمینهمیالدی در ژاپن تاسیس شد و امروزه یکی از برند  1921که در سال    KOYOبرند  

کیفیت تولید، قیمت مناسب و تنوع محصول از مهم ترین ویژگی های این برند    زده است.   UCFAدست به تولید یاتاقان    و همچنین

 ژاپنی است که در نوع خود بی نظیر می باشد. 

 

 UCFA KOYOکاتالوگ یاتاقان رسی بر

.  محصول در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می دهدآن    ت سازندهشرک  ، کاتالوگی است کهخرید هر محصول  بهترین مشاور در زمینه 

 اند.قرار داده  خود  خود را در اختیار خریداران  تاند و کاتالوگ محصوالیاتاقان نیز این رسم را رعایت کرده  های تولید کنندهشرکت

کاتالوگ که بهتر است قبل از خرید هر یاتاقان کاتالوگ آن را مطالعه کنید. ما نیز    هستند   ها دارای سند مهمی به نام کاتالوگ یاتاقان

حتما    محصولکنیم قبل از خرید این  پیشنهاد میو  ایم  قرار داده  PDFرا در همین صفحه بصورت    KOYOبرند     UCFA  ن یاتاقا

 ا مطالعه کنید. کاتالوگ آن ر

 

 چقدر است؟ کویو  UCFAقیمت یاتاقان 

خرید یاتاقان نیز  در آن پرداخت.  قطعا در خرید هر محصولی قیمت فاکتوری است که باید پیش از هر چیز دیگر به بررسی و مقایسه 

  UCFA KOYOقیمت یاتاقان   شما باید پیش از خرید از قیمت محصول مورد نظر خود آگاه شوید.وجود دارد و  همین قاعده  



می   UCFA KOYOتحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند متغییر باشد، با این حال شما برای دریافت آخرین لیست قیمت یاتاقان  

   فرمایید.تماس حاصل  واحد پشتیبانی شرکت چاکو توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با 

 

 به چه صورت است؟  از بازرگانی چاکو UCFA NTNخرید یاتاقان  

معتبر    مارکتی خواهید این یاتاقان ژاپنی را از  دارید و می  UCFA KOYO  اتاقانیتهیه و خرید  در کسب و کار خود نیاز به    اگر

بهترین انتخاب برای شما خواهد بود چراکه ضمانت اصل بودن کاال، برخورداری از مشاوره های پیش و پس    یم مات  ،خریداری کنید

برای تهیه و خرید این محصول نیز فرایند   است.  بازرگانی چاکو  مهندسی  مهم ترین مزایای گروهاز خرید، قیمت مناسب و... از  

پیچیده ای در انتظار شما نیست! بلکه می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا همکاران ما در  

 بخش پشتیبانی شما را در این فرایند راهنمایی کنند. 


