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  UCFC SKFاتاقانی

کاربردتر  یکیUCFC  یهااتاقانی پر  صنعت  نیاز  آن    یقطعات  کاربرد  عمده  که  نگهداری هستند  و  اصطکاک  از  جلوگیری  برای 

UCFC SKF  (UCFC SKF bearings  )  اتاقانی  .شوندیاز جنس آهن و چدن ساخته م   عمدتا   ها اتاقانی   نی. ااست  قطعات

شده است  هیتعب یی اشود و در چهار گوشه آن سوراخ هیبه شکل مربع ساخته مکه   بازار است  نه های محبوب موجود دریکی از نمو

های زیادی در صنعت دارد که از مهم ترین کاربرد های  کاربردحصول  این م است.  گریسطوح د  یبر رو  یریگ  رارق  یکه مناسب برا

به   توان  اشاره  روان کاری  آن می  به دنبال تهیه و خرید  ود.  مندر دستگاه ها و ماشین های صنعتی     UCFC SKFاتاقانیاگر 

 کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.  اطالعاتهستید در این بخش با ما همراه باشید تا 

 

 است؟ دیدر صنعت مف  UCFC SKF  اتاقانیاستفاده از    چرا

ا  که گفته شد   همانطور برا  نیاز  استفاده   کردن دستگاه رروان کارکردن و آسان کا  یمحصول  از  یم   ها  استفاده    اتاقان ی شود. عدم 

دچار    سریع  عمر قطعات کاهش یابند وشود  یامر باعث م  نیشود و هم  ادیز  اریابزارها بس  نیدر ب  ش ی شود اصطکاک و سا  یباعث م 

شود  یساخته م  یگوناگون  یزهایسا  ها واس کا اف در اندازه  UCFC  یهااتاقانی  ی جز تعویض آن ها نخواهد بود.راهشوند و    یخراب

شود  یباعث م  موارد  نیا  ی را بر عهده دارند که تمام   ی قطعه در حال حرکت، کاهش اصطکاک و کاهش فرسودگ  ینگهدار  فهیکه وظ

 داشته باشد.   یتریداشته باشد و عمر طوالن یکمتر  یکه قطعه مورد نظر شما خراب

 

  UCFC SKF  اتاقانی  کاتالوگبررسی  

ا  یدسترس  یبرا انتخاب،  نواع مدلبه  به    شرکت سازندهها، کاربردها و سهولت در  کاتالوگ  یکاتالوگ محصوالت م  ارائهاقدام  کند. 

  ن ی انتخاب را از ب  نیبهتر  دیتا بتوان  ردیگیقرار م  ارتانیتر و انتخاب بهتر شما در اختآسان   یدسترس  یبرا  زین  UCFC SKF  اتاقانی

 که کامال مناسب کار شما است. دیرا انتخاب کن یو محصول دیهانجام د  UCFC مدل اتاقانی انواع   یهایژگیو

 



 ایت چاکو بس و از  اس کا اف    اتاقانی  دیخر

  برند   UCFCاتاقانی  دیخر  د، یریقطعات را بگ  ریگزاف تعم  یها نهیهز  یاندک جلو  یانهیکه با هز  دیهست  یبه دنبال محصول  اگر

چاکو    تیموجود در سا  ی با شماره تماس ها  دیتوانیاس کا اف م  ناتاقای  د یخر  طیاطالع از شرا  یاست. برا  نهیگز  نیاس کا اف بهتر

 تا مشاوران ما در این زمینه شما را راهنمایی کنند.  د یدر تماس باش

 

 اس ت؟چقدر    UCFC SKF  اتاقانی  متیق

به کار رفته در    هیو مواد اول  تیفیمثال، ک  یهستند. برا  رگذاریتاث  یعوامل مختلف  UCFC SKF  اتاقانی  یبر رو  یگذار  متیق  در

ها و    یژگ یکاربرد، و ز، یتفاوت سا نیشود. همچنیمحصوالت م نی در ا متیهستند که باعث تفاوت ق پارامتری ن یترساختار آن، مهم 

  اد یدر بازار ز  SKFاز برند    یتقلب  ینمونه ها  ر،یاخ  یهادر سال  متاسفانه شوند.  متیباعث تفاوت ق  ندتوانیهستند که م   ی... عوامل

اطالع    یهستند. برا  ی چاکو از برند اصل  تیموجود در سا  SKFمحصوالت    ی که تمام  م یدهیرا م  نانیاطم  نیاست. ما به شما ا  شده

 . دیدر تماس باش کو چاشرکت   تیسا یبانیبا پشت د یتوان یاس کا اف م UCFC  اتاقانیانواع مختلف  متیاز ق


