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 UCFA NACHIیاتاقان  

ای مکانیکی است به دو یا  نیز حضور پررنگی دارند. یاتاقان که قطعه  صنعت و زندگی ماها انواع و اقسام مختلفی دارند و در  یاتاقان

  NACHIیکی از برند های موفقی که در این زمینه فعالیت می کند برند   دهد.روی یکدیگر را میبر حرکت  دیگر اجازه چند قطعه

را دارید در این    UCFA NACHIشده است. با این حال اگر قصد تهیه و خرید یاتاقان    UCFAاست که موفق به تولید مدل  

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

 

 ده از یاتاقان ها چیست؟مزایای استفا

ها شامل خطی و چرخشی است.  د. این حرکتنشوی درحال حرکت میها باعث کاهش اصطکاک و نگه داشتن دو یا چند قطعهیاتاقان

یکی دیگر از فواید   شود.ها معموال از چدن ریخته شده یا آهن است اما در بعضی از آنها فوالد نیز بکار برده مییاتاقان  جنس پایه

های اضافی برای صاحب دستگاه یا ماشین    آن کاهش هزینه  کاهش استهالک قطعات درحال حرکت است که نتیجه   یاتاقانانواع  

هر سری کاربرد و طراحی خاص خود را دارد در عین حالی که که    هستند  UCFهای مختلفی مانند    ها دارای سرییاتاقان است.

های  ها و برندگونه که گفته شد توسط شرکت است که همان  UCFAها سری  کنند. یکی از این سری های مختلفی آن را تولید میبرند

 شود. متعددی تولید می

 

 NACHIآشنایی با برند 

  1928است. این شرکت در سال    NACHIبرند ناچی یا به انگلیسی    bearingحا  یاتاقان یا اصطال  های تولید کنندهیکی از برند

  این برند در جهان قابل خرید است.   UCFAهای  اکنون یاتاقان  میالدی توسط کوهی ایمورا در کشور صنعتی ژاپن به تاسیس رسید.

 پردازد.آالت به تولید ربات نیز میاین برند عالوه بر تولید یاتاقان و ماشین

 

 از گروه بازرگانی چاکو به چه صورت است؟ UCFA NACHIخرید یاتاقان  

ها خرید از منبع  ها و بیرینگترین نکته در خرید یک کاال خصوصا بلبرینگشاید شما نیز مایل به خرید این یاتاقان شده اید. اما مهم

برند     UCFAخرید یاتاقان  قصد تهیه و    اگر .که ضمانت اصالت کاال را تضمین می کنند  است  یدسترس  و سورس معتبر و در

NACHI   را دارید می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در بخش پشتیبانی در تماس باشید تا مشاوران ما در

 امر خرید شما را راهنمایی کنند. 

 

 چقدر است؟ ناچی   UCFAقیمت یاتاقان 

یر است و نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را برای آن در نظر گرفت  رجی متغیر داخلی و خاقیمت این محصول بسته به عوامل متغ

دسترسی داشته باشید، می توانید با شماره تلفن   UCFA NACHIاز این شما برای آن که بتوانید به آخرین لیست قیمت یاتاقان 

 تماس برقرار کنید.  شرکت چاکو های موجود در سایت 



 

 UCFA NACHIمشخصات یاتاقان بررسی 

حرکت همزمان چند  . یاتاقان صنعتی جهت  می شودچند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    حرکتمنجر به  است که  ای  قطعه    اتاقانی

برای کمک بیشتر به   و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی است. به کار برده می شودقطعه 

این  با یاتاقان  UCFA NACHIیاتاقان    شما در خرید و مقایسه این یاتاقان را در ذیل  های دیگر تعدادی از مشخصات اجمالی 

 ایم. داده پاراگراف قرار

 کشور تولید کننده: ژاپن 

 NACHIبرند: ناچی /  

 UCFAسری: 

 


