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 UCFA ZWZیاتاقان  

ها به قطعات  شود. یاتاقانکاربرد دارند بسیار احساس می  ماشین آالت متنوع ای و در    استمکانیکی    وسیله ایکه    امروزه نیاز به یاتاقان

این قطعات به دو یا حتی بیش از دو    و جالب است بدانید که   دهندحرکت نرم و با استهالک کم بر روی یکدیگر را می  دیگر اجازه

ی توسط کمپانی های خارجی  این محصوالت در مدل های متنوع ا دهند.ی حرکت بر روی یکدیگر را میقطعه در یک ماشین اجازه

تولید می کند.    UCFAیکی از برند هایی است که این محصول را در مدل های گوناگونی از جمله  ZWZتولید می شوند که برند 

را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص   UCFA ZWZاگر شما نیز قصد تهیه و خرید یاتاقان  

 قیمت و نحوه تهیه و خرید آن به دست آورید. این محصول، 

 

 

 مهم ترین مزایای استفاده از یاتاقان ها چیست؟

ها  های اضافی است. یاتاقانطور که اشاره شد کاهش استهالک و نهایتا کاهش هزینه ها همانترین فواید استفاده از یاتاقانیکی از مهم

ها در صنایع مختلفی    که هرکدام از آن  از آن ها در بازار دیده می شودو به طبع طراحی و انواع مختلفی    دارند   های متنوعی کاربرد

ی  به حساب م  یصنعت  زاتیآالت وتجه  نیماشقطعات مورد استفاده در انواع      نیمهم تراز جمله    اتاقانی   مورد استفاده قرار می گیرند.

 مورد استفاده قرار می گیرد. یخودروساز، از جمله عیصنااکثر  و در آید

 

 ZWZآشنایی با برند محبوب چینی 

تولید و توزیع ی  ترین شرکت در زمینه   فعالیت خود را شروع کرده است، اکنون بزرگ  1938چینی که از سال    نام آشنایاین برند  

ی بلبرینگ  یکی از هفت شرکت بزرگ جهان در زمینه به عنوان 2017در چین است و در سال  انواع یاتاقانو  بلبرینگ و رولبرینگ

برند چینی شناخته شده است. را   ISO9000, VDA6.1, ISO14001, QS9000, ISO/TS16949  یها  نامهیگواه  این 

 د. ی باشم آمریکا را دارا AAR   ییو کارا تیفیک نامهیگواه، تنین این شرک. همچدارد

 



 شامل چه مواردی است؟  UCFA ZWZکاتالوگ یاتاقان 

   توانید با مراجعه به کاتالوگمی  ،هستید  ZWZتولید شرکت    UCFAهای  ی یاتاقانتر در زمینه اگر مایل به کسب اطالعات بیش

سواالت ید  همچنین می توان  آماده شده است، اطالعات کامل تری را دریافت کنید.  که توسط خود شرکت تولید کننده  محصولاین  

ر شما  م را در اختیابپرسید. کارشناسان ما تمام اطالعات الز  مهندسی بازرگانی چاکوباتجربه و متخصص گروه  کارشناسان    از  خود را

 قرار خواهد داد.

 

 به چه صورت انجام می شود؟  زد دبلیو زد UCFAخرید یاتاقان  

ها را با قیمت  توانید این یاتاقانآن هستید می  تهیههستید و به دنبال منبعی معتبر جهت    UCFA ZWZیاتاقان  اگر مایل به خرید  

ما به شما این ضمانت را می دهیم که این محصول از نمونه های اصلی موجود   خریداری کنید.    ی از تیم بازرگانی چاکو تهیه ومناسب

تنها کافی    ZWZبرند     UCFAیاتاقان  خرید  شما برای تهیه و   در بازار است و از کیفیت بسیار باالیی نیز برخوردار می باشد.

 است از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با همکاران ما در تماس باشید تا بتوانید فرایند ثبت سفارش خود را انجام دهید. 

 

 چقدر است؟ UCFA ZWZقیمت یاتاقان 

از آنجا که تلف است  آن چیزی که مهم است، قیمت دقیق و بروز محصوالت در دسته بندی های مخهای بازار  ثباتیبا توجه به بی

ها را بصورت عمده خریداری در انتخاب و خرید آن تاثیر بسزایی دارد و برخی از مشتریان ما یاتاقان  صنعتی  یاتاقانانواع    قیمت

از این رو شما برای دریافت لیست   در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.کنند پس نیاز است که قیمت بروز و دقیق این محصول را  می

 می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی ما در ارتباط باشید.  UCFA ZWZیاتاقان قیمت 


