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 UCFL FAGن  یاتاقا

مشخص و  نیز  و آن    کند ایفا میترین نقش را  و مهم( ابزاری است که در صنعت بیشترین  Bearingیاتاقان یا به انگلیسی برینگ )

کاهش ساییدگی    یجهنت  درقطعات و  میان  کاهش سطح اصطکاک  ها باعث  این کار یاتاقان  حرکت بین دیگر قطعات است.  محدود کردن

در بازار یاتاقان ها در برند ها و مدل های متنوع ای تولید می شوند که از این بین   شود.تگاه میفرسودگی دس  یکل  طور به  قطعات و

این محصول پرکاربرد و صنعتی را تولید    FAGبه عنوان پرمصرف ترین یاتاقان ها شناخته می شود که این بار برند    UCFLمدل  

دارید، در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات    UCFL FAG  اتاقانی اگر شما در صنعت خود نیاز به تهیه و خرید   نموده است.

 د. کامل تری در خصوص این محصول به دست آوری

 

 به چه صورت است؟   UCFL FAG اتاقانیشیوه کار 

کند و  اندازه و شکل دیگر قطعات و خود ماشین و بنا به عواملی دیگر فرق مینوع دستگاه، کاربرد دستگاه،  ها بنا بر  کار یاتاقان  شیوه 

است که    UCFLها، یاتاقان  یکی از انواع یاتاقان  شوند. های مختلف تولید میها توسط شرکتگوناگونی از یاتاقان  ه انواع بسیارامروز

شود به همین خاطر برای در ابعاد کوچک ساخته می  UCFL FAG  یاتاقان  شود. می  نامیدهبه خاطر ظاهرش یاتاقان چشمی نیز  

ابعاد محدود و کوچک مناسب است.فضاها و دستگاه با  باقی    هادندهچرخها،  شفت  داشتننگه  یکپارچهبا    UCFL  یاتاقان  هایی  و 

بارهای شعاعی و    تحمل  باها  کنند؛ همچنین این یاتاقانها جلوگیری میو ساییدگی آناز فرسایش  قطعات دستگاه در کنار یکدیگر  

 کنند. دستگاه نیز پیشگیری می زودهنگام محوری از اصطکاک قطعات و خراب شدن 

  

 

 

 

 

 



 FAGشرکت آشنایی با 

Fischers Aktien Gesellschaft    اختصاربهیا  FAG   شرکت از  شفلر    رمجموعهیزهای  یکی  صنعتی   Scheaffler)گروه 

Group)  شرکت کند.فعالیت می اتاقانیانواع  ساخت و توزیع  تخصصی روی حوزه  طوربهاست که FAG ساخت  نهیزم در ژهیوبه

صنایع خودروسازی تولید انرژی،    هایصنایع هوا و فضا، نیروگاه  ازجملهصنایع بسیاری  کند که در  کار می  نورد  عنصرهای  و تولید یاتاقان

به دلیل کاربردهای بسیاری که در صنایع مختلف دارند، متقاضیان   UCFL FAG یاتاقان رود.آالت صنعتی و ... به کار میو ماشین

مشتریان از سراسر دنیا درخواست این کاالها را دارند به همین   FAGنظیر محصوالت  ؛ همچنین به دلیل کیفیت بیبسیاری نیز دارد

اصل و دیگر انواع   UCFL FAG  یاتاقان به فروش هایی دارد که  نمایندگی  زیادی در سراسر دنیا در کشورهای   FAGخاطر شرکت  

 می پردازد.ها یاتاقان

 

 UCFL FAGمشخصات یاتاقان 

حرکت همزمان چند  . یاتاقان صنعتی جهت  می شودچند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    حرکتمنجر به  است که  ای  قطعه    اتاقانی

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

 :پردازیممی  UCFL FAGهای های یاتاقانبه ویژگیدامه در ا های منحصر به خود را دارند.بر اساس کاربردهایشان ویژگی

 کنند. قطعات جلوگیری می هنگام   زوداز خراب شدن و فرسایش پایین خود  اصطکاکبا  UCFL FAG هاییاتاقان •

 هاست. که متناسب با انواع دستگاهها در ابعاد و سایزهای گوناگون ساخت متنوع آن  •

از استحکام خوبی است  و همین امر باعث شده    شده   استفادهاولیه  از بهترین مواد    UCFL FAG  هاییاتاقانبرای ساخت   •

 قطعات درگیر را در کنار یکدیگر حفظ کند.  یخوببهبرخوردار باشند و  

 

 از مجموعه چاکو  UCFL FAGخرید یاتاقان  

  به همراه تیم مشاوره   UCFL FAG  هاییاتاقانانواع    یژهوبهو    FAGشرکت  محصوالت  ای از  داشتن طیف گستردهچاکو با    مجموعه 

از این رو شما عزیزان برای تهیه این محصول می توانید از طریق شماره   ان گرامی است.یرسانی به مشترخدمت متخصص خود آماده

 در تماس باشید.  شرکت چاکوتلفن های موجود در سایت با 



  

 چقدر است؟ اف آ گ  UCFLقیمت یاتاقان 

. این فاکتور مهم باید در دسترس مودناشاره    نهایی آن  توان به قیمتترین عامل در مقایسه و حتی در خرید محصول میاز مهم

و نوسانات  تغییرات    تناسب بهمحصوالت صنعتی   .پرداختراحتی به مقایسه و بررسی ارزش خرید یک محصول  مشتری باشد تا بتوان به

های  اره لطفاً از طریق شم    FAGبرند     UCFLیاتاقان    قیمتهت برای اطالع از  همین ج  به  کند. ییر میارزی بازار قیمتشان تغ

   موجود در سایت با تیم ما در تماس باشید. 


