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 UCFC ZWZ  اتاقان ی

  ی است. برا UCFC ZWZ  (Bearings UCFC ZWZ  )  اتاقانی   رود،یبه کار م  یصنعت  یکه در فضا  یقطعات  نیتراز مهم  یکی

ز  یی فضاها برخورد  و  اصطکاک  باهم  مختلف  قطعات  ا  یادیکه  از  برا  نیدارند،  کردن    یمحصول  کار  روان  و  اصطکاک  کاهش 

م  یهادستگاه استفاده  دل  نیا .  شودیمختلف  به  باالم  لیمحصول  دارا  ییقاومت  مواد  از  دارد،  اصطکاک  و  فشار  برابر  در   یکه 

ظاهر    ا یظاهر گرد    یاند که داراکرده  یطراح  ی را به شکل  UCFC  یهااتاقانی .  شودیاستحکام باال مانند چدن و فوالد ساخته م

 شده است.  هیمانند شفت تعب  گریقطعات د یبر رو صولحم نیقرار دادن ا یبرا  ییها است که در چهار گوشه آن سوراخ  یارهیدا

 

 چیست؟  UCFC ZWZ  اتاقانی  دکاربر

  ی باعث م صنعتی اتاقان ی  انواع شود. عدم استفاده ازیم  ها استفاده  کردن دستگاهرروان کارکردن و آسان کا یبرا از این نوع یاتاقان

  یدچار خراب  سریع  عمر قطعات کاهش یابند وشود  یامر باعث م   نیشود و هم  ادیز  اریابزارها بس  نیدر ب  شیشود اصطکاک و سا

 موارد زیر اشاره کرد:می توان به  UCFC ZWZاز جمله کاربردهای یاتاقان  .ی جز تعویض آن ها نخواهد بودراهشوند و 

 ها با هم  قطعه اصطکاکو کمک به کاهش  یکار روان •

 ها  عمر قطعه شیافزا •

 زود به زود قطعات   ضیتعو نهیهز کاهش •

 تحمل بار در جهات مختلف در سرعت باال   ییتوانا •

   گریقطعات د ین بر روقرار گرفت  ییو توانا  ی مربع یظاهر •

 

 

 UCFC ZWZ  اتاقانی  الوگکات بررسی و مشاهده  

ابعاد  ها اتاقانی اند کهمختلف ساخته    ی هایژگیبا و   ی در  به تمام  یدسترس  یبرا   شده  توانا  نیا  ی جامع و کامل  در    یی اطالعات و 

که کاتالوگ محصول  ید. در صورتعه کرمطال توانیرا م  UCFC ZWZ اتاقان یکاربرد خاص، کاتالوگ   یمناسب برا اتاقانیانتخاب 

  نیبهتر د، یانتخاب کن د یرا با یاتاقان ی چه نوع  دیدانستینم ا ی بوده اید  د یباز هم دچار شک و ترد یریگ  میو در تصم د ی طالعه کردرا م



ا یی های الزم را  نماتا راه  در تماس باشید  شرکت چاکو  یبانیبا پشتتلفن های موجود در سایت  از طریق شماره  است که    نیکار 

 کنید.  کسب

 

 چقدر است؟  زد  وی زد دبل  UCFC  اتاقانی  متیق

ها به عوامل   اتاقانی  نیا  دیچرا که تول  کرد  نییو مشخص تع  قیبه صورت دق  توانیرا نم  ZWZبرند    یدیتول  یهااتاقانی  متیق

برااستوابسته    یمختلف از و  الیمثال نوع متر  ی.   ... و  ابعاد، شکل  تاث  ییها   یژگیبکار رفته، قطر،    ت در قیم  یادیز  ریهستند که 

با    د یتوان  ی م  ZWZ  ی ها  اتاقانیهر کدام از انواع    متیاستعالم ق  یبرادر این خصوص   . ارندزد د  ویزد دبلبرند    UCFC  اتاقان ی

 .  دی ریچاکو تماس بگ ت یسا یبانیپشت

 

 یت چاکو به چه صورت است؟از سا UCFC ZWZ  اتاقانی  دیخر

اقدام به فروش    نال،یاورج  اجناسبا    گرانیناآشنا بودن د  لیبه دل  و متاسفانه افراد  وفور وجود دارد  به  ی لبدر بازار اجناس تق  امروزه

م تقلبیکنند  یآن ها  اجناس  از  استفاده  تنها در هز  . در صورت  بلکه م  یحاصل نم  یرییتغ  شما  یها  نهینه  باعث    ی شود،  تواند 

  یبرندها، سابقه درخشان  یاز تمام  نالیاورج  یها  اتاقانیبا فروش    چاکو  ینبازرگا  یمهندسه  وگر شود.  زیقطعه ها ن  گرید  یخراب

 . دیچاکو در تماس باش تی سا ی بانیبا پشت دیتوان  یم  یینماو هرگونه مشاوره و راه UCFC ZWZ اتاقانی  دیخر یدارد. شما برا


