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 UCFC INA  اتاقان ی

اجازه حرکت چند قطعه   لمحصو  این.  به شمار می آیند قان ها یکی از مهم ترین قطعات در دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی  یاتا 

استفاده از    عدمرساند.    یها را به حداقل مقطعه  نیصورت اصطکاک ب  نیو به ا  دهدیها را م کردن دستگاه  هم و روان کار  یبر رو

که این موضوع  زود خراب شوند    یلیشما خ  و قطعات دستگاه  برودباال    اریاصطکاک بس  شودی( باعث ماتاقانی )  قطعات  نیب  رروان کا

  اتاقانی را نیز باید پرداخت کنید.پی این تعویض، هزینه های ناشی از آن  کند که در  تعویض آن ها می  مجبور    در نهایت شما را

UCFC INA  چند سوراخ در    برخورداری ازو    یمربع  یظاهر  ندارا بودبا    شود،یگفته م  زین  چیپ   چهار  یها  اتاقانی ها  که به آن

ز  اگر شما نی .شودیباعث کاهش اصطکاک م نهایت  که این امر در    د نشویمختلف نصب م  یهاقطعه  ی بر رو  یاف آن، به راحتاطر

و   تهیه  با  UCFC INA  اتاقانیخرید  قصد  همراه  ما  با  بخش  این  در  دارید  این را  خصوص  در  تری  کامل  اطالعات  تا   شید 

 د. محصول، مزایای خرید، نحوه استفاده و... به دست آوری

 

  یقطعات صنعت  دیآشنا در تول  ی نام   INA  برند

آ  ی آ  برند برند   ( INA) ان  بزرگتر  یک ی  FAGو  بلبر  ی صنعت  یهاقطعه  ی هاکننده  دیتول  نیاز  جمله  جهان    اتاقانی و    نگیاز  در 

 .  هستندمحصول مختلف  40.000 یدارا و  دنشویم  یبند  میگروه تقس  60در  دو برند   نیات مشترک . محصوالد نباشیم

 

 

 ا این  UCFCمشخصات یاتاقانبررسی  

حرکت همزمان چند  می شود. یاتاقان صنعتی جهت  چند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    منجر به حرکتاست که  ای  قطعه    اتاقانی

 انواع یاتاقان همه  به کار برده می شود و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی است.قطعه 

می توان به موارد زیر اشاره  UCFC INAاز جمله مشخصات یاتاقان    های منحصر به خود را دارند.بر اساس کاربردهایشان ویژگی

 کرد:

 آن، سوراخ هایی وجود دارد.   هچهار گوشو در  هستندبه شکل مربع این محصوالت  •



ه با قطر  عدد سه رقمی است کشماره فنی آن، یک  UCFC INA  (UCFC INA bearings  )طبق کاتالوگ یاتاقان   •

 .  گیرد، ارتباط مستقیم داردشفتی که روی آن قرار می

 هستند. دارای اصطکاک پایین  •

 بتواند قطعه های مختلف بر روی آن سوار شود. تا  ندی دارساختار مستحکم •

 د. نشومعموال از جنس چدن  و فوالد محکم ساخته می •

 د.  نوظیفه نگهداری قطعات مختلف را بر عهده دار •

 شود. در خارج دستگاه نصب می برخیدر داخل و  برخیوجود دارد که هم  ها دو نوع از این یاتاقان •

 گردد. های مختلف نصب میبر روی قطعه چبا پی •

 

  AUCFC IN لیست قیمت یاتاقانبررسی  

مثال نوع مواد بکار رفته،   یاست. برا آن، کامال متفاوت  ی هایژگیبرند با توجه به و  ک یاز  یمختلف و حت یاز برندها هااتاقانی متیق

بتواند بار    اتاقان ی  رهر چقدمثال    یبرا هستند.  رگذاریآن تاث  متی در ق  ی محصول همگ  ک یتحمل بار و اندازه    ییقطر، توانا  ها، یژگیو

 مت یق  نیع از آخراطال  یبرا  .کند یم  دا یپ   شیافزا  زیآن ن  متیق  هدر نتیجو    شودیآن بزرگتر م  زی اندازه و سا   د،تحمل کن  یشتریب

 .  دیچاکو در تماس باش تی سا یبانیبا پشت INAبرند     UCFC  اتاقانی   متیقبازار و  یها

 

 

 

 



 و از وبسایت چاک AUCFC IN خرید یاتاقاننحوه  

چاکو    ی بودن آن است که شرکت مهندس  نالیاورج  د،یبه آن توجه کن  اتاقانیانواع    دیدر هنگام خر  دیکه با   ینکات   ن یتراز مهم  یکی

از  .دیکن  دیاز آن ها اقدام به خر  دیتوانیراحت م  الیبرندها است که با خ  یاز تمام  نالیمحصوالت اورج  یعرضه کننده هااز    یکی

در    چاکوشرکت واحد پشتیبانی    می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با  AUCFC INخرید یاتاقانن رو برای  ای

 وص کسب کنید.عات بیشتری را در این خصتماس باشید تا اطال


