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 UCFC NTN  اتاقان ی

کاربرد  اتاقانی و  نوع مصرف  به  توجه  با  دارند   ی ها  ها   که  بازارمختلف  یظاهر  یبه شکل  در   UCFC  اتاقانی .  شوندیم   دیتول  ی 

NTN  ی محافظ شعاع   یدارا   محصوالتاین    نینمچه  ،د نرویبکار م  یقطعه صنعت  کیاجزاء چرخنده در    یبرا  ی گاه  هیبه منظور تک  

به شکل س به شمار    یصنعت  یدر فضا  یریناپذ  یی جزء جدا  ها اتاقانیامروزه    دی بدان  د یبا .  شوندیم   دیتولو    ه یته  درنلیهستند که 

انواع  ی ژگیو  نیترها از مهماتصال چند قطعه و حرکت آن یدو قطعه و برا نیها به منظور کاهش اصطکاک بو استفاده از آن روند یم

کامل تری در    تاطالعاهمراه چاکو باشید تا  را دارید در این بخش    UCFC NTN  اناقاتیقصد تهیه و خرید  اگر   .است  ها  اتاقانی

 خصوص این محصول به دست آورید. 

 

 تولیدات آن در جهانو    NTNآشنایی با شرکت  

معنای    که به   Demingجایزه  ان اولین دریافت کننده  به عنو  1954که در سال    های معتبری استیکی از شرکت NTN شرکت  

های محلی در آمریکا بود و اکنون خود خر شده است. عمده هدف از تاسیس شرکت حمایت از فروش بلبرینگ باال است، مفتکیفیت  

  های توپی، کروی، مخلوطی و استوانه ای است.قادر به تولید و ساخت انواع بلبرینگ

 

است و  های مخروطی و سوزنی در دنیا تبدیل شده نگدر سراسر دنیا، امروزه به قطب تولید بلری متنوع ای ی هاپس از ایجاد کارخانه

تولید   به    یاتاقانانواع  در کنار آن،  بلرینگ،  تولید  به تجربه و سابقه آن در  توجه  با  نیز در دستور کار خود قرار داده است و  را 

 توان اطمینان کرد.یم   NTNهای ساخته شده در شرکت   یاتاقان

 

 

 



 ان   یان ت UCFC  اتاقانی  متیق  ستیل

سایت    ، با پشتیبانی (UCFC NTN bearings)ان    ی ان ت  UCFC  هایاتاقانیبرای اطالع از لیست قیمت محصوالت  سایت و  

ن تغییر است.  وارد متنوع ای در حالباشید چراکه قیمت این محصوالت متناسب با متماس    اکو درچ وع  همچنین در صورتی که 

نمی را  است  شما  کار  مناسب  که  ای  با  قطعه  که  است  کافی  و  نیست  نگرانی  جای  اصال  کنید،  انتخاب  محصوالت  بین  از  توانید 

 را با قیمتی مناسب به شما معرفی کنند.   تان استو صنعت مناسب شما ی کهسایت در تماس باشید تا بهترین محصول پشتیبانی

 

  به خرید کنید که کامال مطمئن  اقدام  مکانیو باید از    در بازار رو به افزایش استهای تقلبی  متاسفانه جنس  اشید کهبدقت داشته  

ما در گروه  باشد را بدهند.  اورجینال بودن محصوالت خود  را به شما   بازرگانی چاکو  مهندسی  و به شما تضمین  اطمینان  این 

 اورجینال برند اصلی است.   از نوعدهیم که تمامی محصوالت موجود در سایت می

 

 UCFC  اتاقانی  مشخصات

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 استقطعه  

اساس ویژگی  بر  دارند.کاربردهایشان  را  خود  به  منحصر  آن  UCFC  تاقان ای   ها، اتاقانیانواع    نیترمهم  از  های  به  که  ها  است 

  درنیگیمورد استفاده قرار م  یو هم به صورت عمود  یهم به صورت مواز  هااتاقانی  نی. اشودیگفته م  زین  یاو مهره  چیپ   یهااتاقانی

 .شودیها استفاده م در ساخت آن لیفوالد، چدن و است رینظ یی هااومت باال از جنسبودن مق دارا  لیو معموال به دل

 



 گانی چاکواز بازر UCFC NTN  اتاقانی  دیخر

  برند   کیکه توسط    دیهست  یصنعت   یهادستگاه  یهاطول عمر قطعه  شیو افزا  هانهیکم کردن هز  یبرا  یمحصول  کیبه دنبال    اگر

هر مدل از    دیخر  یشما خواهد بود. برا  یالعاده براانتخاب فوق   کی  NTNبرند    UCFC  اقاناتی  دیخرمعتبر ساخته شده باشد،  

 .   د یچاکو در تماس باش تیسا یبان یبا پشت  دیانتویم ها اتاقانیانواع 


