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 UCFC KOYO  اتاقان ی

پرکاربردتر  یکی  هااتاقانی تمام  یصنعت  یهاقطعه  نیاز  در  که  از  دستگاه  یهستند  م  این محصولها  اشودیاستفاده  به    نی.  قطعه 

 اریمحصول، تا حد بس  نیبا وجود ا  نیهمچن .ردیگیمورد استفاده قرار م  ی صنعتیهاهدستگاهای  چرخنده    یبرا  یگاه  هی عنوان تک

کارخانه    دیراندمان و تول  شیباعث افزا    نهایتکه این موضوع در    دیآیبه عمل م  یریها جلوگاز حد قطعه  شیطکاک باص  از  یادیز

در  .  شودیم ای  متنوع  های  برند  در  ها  یاتاقان  که  بدانید  است  بجالب  که  رسند  می  فروش  به  کویوبازار  از    KOYO  رند  یکی 

ن بخش با ما همراه  ید در ایرا دار  UCFC KOYO  اتاقانید تهیه و خرید  ما قصاگر شدر این خصوص   حبوب ترین آن ها است.م

 ت آورید. اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دسباشید تا 

 

 اسمی آشنا در تولید انواع قطعات صنعتی در جهانژاپن    KOYO  برند

از قطر   یاتورینیم  یهانگ یساخت بلبر  یی توانا  KOYOدر سراسر جهان است. شرکت    نگیبرند، در ساخت بلبر  نیا  تیفعال  عمده 

و    یکیسرام  ، یدیبریه  یهانگیبلبر  دیتولمدرن اقدام به    یهایتکنولوژ از  متر را دارد. عالوه بر آن، با استفاده    7متر تا قطر    ی لیم  1

افزا  گیاین ویژ  کرده است که  ژهیو  طیمح برند  محصوالتفروش    شیباعث  شرکت در کنار    نیا در سراسر جهان شده است.  این 

به ساخت    ، یدیتول  ی هانگ یبلبر نوع    ییهااتاقانیاقدام  که جزو    UCFCاز  است  است. سهم    اریبس  ی هااتاقانیکرده  بازار  خوب 

 کمتر است.  گرید  ینسبت به برندها ران،ی در ا شرکت نیا اتاقانیو  نگیبلبر

 

 

 

 

 



  UCFC KOYO  اتاقانی  مشخصاتبررسی  

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

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

ویژگی کاربردهایشان  اساس  دارنبر  را  خود  به  منحصر  یاتاقان   .د های  مشخصات  بررسی  به  خواهیم    UCFC KOYOدرادامه 

 پرداخت:

 دارای ساختاری سخت و محکم  •

 ای نظیر چدن و در بعضی موارد استیل و فوالد سخت تهیه شده از مواد ویژه •

 دارای ساختار مربعی   •

 سوراخ در اطراف آن برای قرار گیری بر روی قطعات دیگر   4وجود  •

 های مختلف توانایی تحمل بار در اندازه •

 قرار گیری به صورت عمودی و افقی   •

 قطعات مختلف مورد استفاده است.   برای نگهداری •

 شود. های آن میباعث کاهش اصطکاک و افزایش طول عمر دستگاه ها و قطعه •

 

 

 از چاکو ویکو  UCFC  اتاقانی  دیخر

قطعه  اگر دنبال  ا  یر یجلوگ  یبرا  یکاربرد  یابه   ویکو  UCFC  اتاقانی  دیخر  د،یقطعات هست  ضیتعو  باالی  یهانهیهز  جادی از 

از قطعه مورد    یایژگیچه نوع و  د یبهتر است بدان  UCFC  اتاقانی   دیخر  یبرا .دیخود دار  یرو  شی است که در پ   یانه یگز  نیبهتر

از انواع   یاطالع کاف  که  یدرصورت .دیرا انجام ده  دیخر  نیتا بهتر  برای کجا از آن استفاده کنیدقصد دارید  و    می خواهید  نظرتان



 UCFC)  ویکو  UCFC  اتاقانی  دیخردر جهت  تا    دیریاست با کارشناسان ما تماس بگ  یفقط کاف  د،یها نداشتها و کاربرد آنقطعه

KOYO bearings  )فروش اینترنتی یاتاقان شرکت چاکو سال ها در زمینه    ر بگیرد.اطالعات تکمیلی تری در اختیارتان قرا  

 فعالیت دارد. 

 

 چقدر است؟   UCFC KOYO  اتاقانی  متیق

انواع   یادار  UCFC KOYO  اتاقانیدارد.    یبه عوامل متعدد  ی باهم متفاوت است و بستگ  اریبس  ی ابزارها و قطعات صنعت  متیق

اطالعات    افتیدر  یبرا  زانیعز  شماآن متفاوت است.    متیکه دارد، ق  یساخت آن و کاربرد  یهایژگیاست که با توجه به و  یمختلف

ارتباط    کو چا  بازرگانی  مهندسیما در تیم    ساعته  24  یبانیبا پشت  دیتوان  ی م   ت، یمحصوالت موجود در سا  ی درباره تمام  شتریب

 کنید. برقرار


