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 UCFC NACHI  اتاقان ی

بزرگ در صنعت قابل استفاده    ی هادستگاه  یشده اند و بر رو  لیتشک  ی چدن  یهانگیاز هوز  NACHIبرند    UCFC  ی هایاتاقان  

  ی عدد سوراخ برا   2به همراه  ی ضیهمراه با چهار عدد سوراخ در اطراف و هم به صورت ب  یهم به صورت مربعاین محصوالت هستند. 

هم محور بلبرینگ های کف گرد و هم به صورت  به صورت    نیز  UCFC  یهااتاقانی .دنشویم  ختهسا   گرید  یهاعهقط  یاتصال بر رو

اگر   که این موضوع مزیت قابل توجه این محصوالت است.  اند شده    یطراح  ی جانب  یاتصال کردن سطوح خنث  یبرا  ی با شفت اصل

ا ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص ین بخش بر اد دهستی  UCFC NACHI  اتاقانیخرید  شما به دنبال تهیه و  

 به دست آورید. این محصول

 

 چی نایی با برند ناآش

در ژاپن   1928برند در سال    ن یدر جهان است. ا  نگیبلبرتولیدی    یبرندها  نیو شناخته شده تر  نیاز معروف تر  یکی  یناچ  برند

ناچ  سیتاس شرکت  دل   یشد.  رو   لیبه  بر  مستق  تیفیک  یتمرکز  تعامل  دانشگاه  یهانگ یبلبر  میو  با  شده  صناساخته  و    عیها، 

 کند.   جادیمحصوالت خود ا یرا برا ییباال تیفیتوانسته است ک  ،مختلف مورد استفاده یهاقسمت

 

  یناچ  UCFC  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  

واهیم  یاتاقان های صنعتی خشخصات این نوع  که در ادامه به بررسی م  های منحصر به خود را دارندبر اساس کاربردهایشان ویژگی

 داخت:رپ 

 چدن شده از  هیته •

   یو مربع  یضیبه صورت ب یاهرظشکل  یطراح •

   ی قمر 3 یشماره فن یدارا •

 خواهد شد.   شتریباشد، قطر شفت ب شتریب یشماره فن هرچه •



 

 در صنعت چیست؟  ناچی  UCFC  اتاقانی  کاربرد

در    دی د دیخواه ی پس از مدت ندارد، آن ها وجود  نیب روان کاری چگونهیهم در حال حرکت هستند و ه یدو قطعه بر رو دیکن تصور

که   یاقطعه   نیبهتر  نجایدر ا  د، یها هستآن   ضیخواهند رفت و مجبور به تعو  نیبها از  شده, عمال قطعه  جادیاثر گرما و اصطکاک ا

کننده  کینقش    تواندیم برا  روان  باز  یرا  آن   نگیبلبر  ها،اتاقانی است.  ناچی  UCFC  اتاقانیکند،    یشما  خانواده  ساخته   هاو 

ب شده تا  باند  اصطکاک  کاهش  شوند.  قطعه  نیاعث  غلطک  اتاقانی انواع  ها  داشتن  بهتر  یهابا  کانقش    نیمخصوص  را    رروان 

شود قطعه    ی شود و باعث م  یسر و صدا در اثر تکان قطعه ها م   جاد یمانع ا  نیهمچن کنند.    فا یا  یصنعت   ی هاقطعه  ن یدر ب  توانندیم

به است که می توبنابراین خرید این محصوالت مناسب ترین و بهترین روشی  داشته باشند.    یها در هنگام کار لرزش کمتر انید 

 صنعت و کارگاه خود کمک کنید. 

 

 اجتناب کرد؟   دیبا  ییاز انجام چه کارها  اتاقان یو استفاده   دیخر  هنگام

کن  د یبا   د، ی جد  اتاقانینصب    هنگام رو  د یدقت  بر  فقط  فشار  ف  ییهاقسمت  یکه  است  قرار  که  رو  تیوارد شود  بر  فشار    یشود. 

و    یبندهنگام بسته  اتاقانی  گانسازند .شودیم  اتاقانی  داخلی  یها و مشکل در قسمت  یخراب  جادی باعث ا  اتاقان ی  گرید  یهاقسمت

بس  لیتحو انجام م   ی ادیز  اریآن، دقت  بنابرادهند یرا  آلودگ  ها، اتاقانیمعموال    ن ی.  نتیجهستند.    یعار  یو مشکل  ی از هرگونه   ه در 

از یاتاقان  دور نگه داشتن اشیاء.  ستینو  ن  اتاقانیبه شستشو    یازین از ورود ذرات گردتیز  ر به آن غبا  و  ها و همچنین جلوگیری 

 آید. شود و از خرابی و آسیب به آن جلوگیری به عمل میباعث کیفیت کار هر چه بیشتر آن می



 

 در بازار چقدر است؟  UCFC NACHI  اتاقانی  متیق

UCFC NACHI  (UCFC NACHI bearings  )اتاقان  میزان بار، فضای موجود، گرمای مجاز، ابعاد و ... تمامی در قیمت ی

 قیمت یاتاقانهای آن در نظر گرفت. برای اطالع از به روزترین  توان یک قیمت ثابت را برای تمامی قطعهموثر است. بنابراین نمی

UCFC  برند ناچی با پشتیبانی سایت چاکو در تماس باشید . 

 

 

 ی چاکو از گروه بازرگان  UCFC NACHI  اتاقانی  دیخر

 د یخر  یبرا  نی. بنابرادیداشته باش  یتا انتخاب درست  دیخود دقت کن  اتاقانی  یابتدا به نوع قبل  دیبا  ی ناچ  UCFC  اتاقانی  دیخر  یبرا

کامل  تا به صورت    در تماس باشید  شرکت چاکو   یبانیپشت  واحدبا کارشناسان    دیتوان  ی م  UCFC NACHI  یها  اتاقانیواع  ان

 شما را در این امر راهنمایی کنند. 


