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 UCFC FAG  اتاقان ی

آن  UCF  یهااتاقانیبه    هیشب  یشکل  UCFC  یهااتاقانی اطراف  در  و  برا ر  چها  ها  دارند  رو  یسوراخ  بر  گرفتن  اجسام   یقرار 

این محصول کاربرد های    .ردیمختلف قرار گ  یهاقطعه  یبر رو  اتاقانی کند تا  یها کمک م سوراخ   نیمختلف قرار داده شده است. ا

گر شما  ا  .نموداشاره  در صنعت    مختلفقطعات    ینگهدارآن می توان به    ی کاربردها  ن یتراز مهم  ی ک یبه  رد که  در صنعت دازیادی  

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این   UCFC FAG  اتاقان ینیز به دنبال تهیه و خرید  

 محصول به دست آورید.

 

 ؟چیست UCFC FAG  اتاقانی  کاربرد

 یجلو  دی که با  ییاز آنجامحصوالت    نیاشود.  یو اصطکاک قطعات استفاده م  شیاز سا  یریبه منظور جلوگ  FAG  یهااتاقانی  از

اصطکاک قطعات در صنعت   یجلو  اگر اند.چدن ساخته شده    ای  یگر  ختهیمانند فوالد ر  اییو قو  ژهیاز مواد و  دنریاصطکاک را بگ

  یو در مدت زمان کوتاه  بیاید  ن ییبه شدت پا  ی صنعتیهاد عمر قطعات مختلف در دستگاهوشیباعث مموضوع    اینگرفته نشود،  

هر چه بیشتر قطعات منجر به حفظ و نگهداری    UCFC FAG  اتاقانیاما استفاده از   .دیقطعه مورد نظر شو  ضیشما مجبور به تعو

 ا کند. مفید دستگاه شما افزایش پیدخواهد شد و این موضوع باعث می شود تا عمر 

 

 

 

 UCFC FAG  اتاقانی  کاتالوگبررسی  

محصول،    کی  یها و کاربردهایژگ یو  یتمام  یکنند که بتوان بر رویم  هیآن ته  یبرا  یبهتر محصوالت، کاتالوگ  یدسته بند  یبرا

اندازه  UCFC FAG  اتاقانیاحاطه کامل داشت.   ابعاد و  شماره   د.شونی ساخته م  یاژهیو  یبردهامختلف و به منظور کار  یهادر 

تر شدن  با بزرگ  یعن یدارد.    می شود که با قطر شفت رابطه مستقینشان داده م   یک عدد سه رقمی ها در کاتالوگ مربوطه با  آن  یفن



ضرب کرد تا عدد    5را در    یدو عدد آخر عدد فن  دیکردن قطر شفت، با  دایپ   یبراکند.  یم  دایپ   شیافزا  زیآن ن  یفت، اندازه فنشقطر  

 مراجعه فرمایید.  شرکت چاکومی توان به سایت  تالوگ این محصولجهت دریافت کا . دیمورد نظر به دست آ

 

 از بازرگانی چاکو   اف آ گ  UCFC  اتاقانی  دیخر

سود    هیخود، حاش  ی مصرف  یها نهیبا کم کردن هز  دیخواهیو م   دیخود هست  کارخانه  ا یدر شرکت    ه وری بهر  شیبه دنبال افزا  اگر

ی پیش روی  هانهیاز گز  ی کی(  UCFC FAG bearings)اف آ گ    ندبر   UCFC  اتاقانی  دی خراستفاده و    د،یخود را باال ببر

متنوع با توجه به    میکنیم  هیبه شما توص خواهد بود.  یکاربرد  اریبستان  یبرا  یقطعات مصرف  یبرا  نهیت که با کم کردن هزاس  شما

شده از نوع برند   یردایکه محصول خر  دیحتما دقت کن  دیدر بازار، هنگام خر  FAGبرند    UCFC  اتاقانی از    یتقلب  یهامدل  بودن

به   ماقدا  اصالت،  نیبدون دغدغه و با تضم  دیتوان  یماست که    نالیدر عرضه محصوالت اورج  هاشرویاز پ   یکیآن باشد. چاکو    یاصل

 .دیاز ما کن نالیمحصوالت اورج دیخر

 

 

 UCFC FAG  اتاقانی  متیق  ستیل

مختلف  UCFC FAG  اتاقان ی   یهامتیق عوامل  تول  رینظ  ی به  بستگان  ، یدیجنس   ... و  کاربرد  شکل،  و  بنابرا  ی دازه    ن یدارد. 

  مت یاطالع از ق  یبرا ن در نظر گرفت.ای آرو نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را ب  محصول وجود دارد  نیا  یبرا  یمتنوع   یهامتیق

ن ما شما را  بهترین مشاورا  تا  دیدر تماس باش  تیسا   ی بانیپشتواحد  با    دیتوانیم   UCFC برند    FAG  مدل   اتاقانیانواع    دیو خر

 راهنمایی کنند.  در این امر مهم


