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 UCFL INAیاتاقان  

قطعات مختلف   و ساییدگی   طکاکصی آن کاهش اهای دوار وجود دارد و وظیفهای است که در دستگاهقطعه(  Bearingیاتاقان )

این محصوالت دارای انواع متفاوتی   است.  و محدود و مشخص کردن نوع حرکت قطعات درون دستگاه  به هنگام چرخش  دستگاه

  INAاست که برند   UCFLهستند که توسط برند های جهانی در حال تولید هستند. یکی از پرفروش ترین این محصوالت، یاتاقان  

ما    هستید با   INAبرند    UCFLاگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید یاتاقان   یکی از تولید کننده های موفق این یاتاقان در دنیاست.

 در این بخش همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، مزایای مصرف، قیمت و نحوه خرید آن به دست آورید. 

 

 و کاربرد آن در صنعت UCFL INAبررسی یاتاقان 

ها، یاتاقان چشمی یا  یکی از انواع یاتاقان  شوند. های گوناگون در انواع و ابعاد مختلفی تولید میکاربرد دستگاهها با توجه به  یاتاقان

ابعاد محدود  است که برای دستگاه  UCFLیاتاقان   با  پیچ استفاده    UCFL  هاییاتاقانبرای نصب   شوند.استفاده میهایی  از دو 

ها  آن   یبدنهکه روی    اندمتناسبها  شفت  بلبرینگ یاتاقان با اندازه  اندازه   .های یاتاقان جای گذاری شده استروی پایهبر  شود که  می

توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری را تحمل بار به نسبت خوبی دارند و    UCFLهای  انیاتاق  اند. با یک کد سه رقمی حک شده

 دارند.

 

 

 INAشرکت    ی برتر با انتخاب 

است که با خریداری شرکت (  Schaefflerتأسیس شد. مؤسس این شرکت گروه شفلر )در آلمان    1946در سال    INAشرکت  

FAG  محصوالت این شرکت در   تبدیل شود.  سازیراه تجهیزات صنعتی، خودروسازی و  ندگان  ترین تولیدکننست به یکی از بزرگ توا

  انواع یاتاقان. آهن و ...آالت، صنایع انرژی، ریل و راهماشینهوا و فضا،  :  ازجملهرود  بسیاری از صنایع سبک و سنگین به کار می

به  INAتوسط شرکت    شدهساخته  از  استفاده  دلیل  اولیهبه  مواد  و  روز  فناوری  و  دانش  از   روزترین  استفاده  و همچنین  مرغوب 

های استاندارد و کارایی کیفیت در این شرکت با دریافت گواهینامه هستند.بازار  در  موجود    نمونه هایاز بهترین  متخصصان باتجربه  

ی برترین سازندگان قطعات صنعتی قرار گیرد و  ره، توانسته در زمزیستمحیطحمایت از  و همچنین دریافت جایزه المللیبینسطح 

 از سراسر جهان مشتریانی داشته باشد. 



 

 چیست؟  UCFL INAمشخصات یاتاقان  

از دقت   و سرعت  ن چرخشبه دلیل دقت و کیفیت باالی ساخت در میزان توا INAتوسط شرکت   شدهساخته UCFLهای یاتاقان

اولیه و    لبه دلیهمچنین    دستگاه دارند.  قطعات موجود درو هماهنگی بسیار خوبی با دیگر    باالیی برخوردارند کیفیت باالی مواد 

از فوالد و چدن مرغوب باعث شده تا در زمان استفاده    INAهای  کیفیت باالی یاتاقان ی بسیار محکمی نیز دارند.بدنه  ،استفاده 

اصطکاک پایین این محصوالت نیز به حفظ کیفیت آن در دراز مدت بسیار کمک   لرزش را داشته باشند.ترین میزان سر و صدا و  کم

 با ویژگی ها و مشخصات کامل این محصول آشنا شوید. INAبرند   UCFLکاتالوگ یاتاقان  شما می توانید با مطالعه    کند.می

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت است؟  UCFL INA خرید یاتاقان  

اورجینال همراه با ضمانت کیفیت کاال، در خدمت مشتریان گرامی است  ی کاالهای باکیفیت و  سی بازرگانی چاکو با ارائه شرکت مهند

اطالعات و راهنمایی مشتریان برای    ارائه   ما با کادری مجرب و متخصص همواره آماده  تیم مشاوره تا خریدی مطمئن را تجربه کنند.

شما عزیزان می توانید از  با گارانتی ضمانت و کیفیت محصوالت    UCFL INAخریدی مناسب و دقیق هستند. برای خرید یاتاقان  

 باشید. در تماس   شرکت چاکو طریق شماره تلفن های موجود در سایت با 

 

 

 چقدر است؟  اینا  UCFLقیمت یاتاقان  

توان به قیمت نهایی آن اشاره نمود. این فاکتور مهم باید در دسترس ترین عامل در مقایسه و حتی در خرید محصول میاز مهم

ع از  نوسانات ارزی بازار برای اطال  لبه دلی راحتی به مقایسه و بررسی ارزش خرید یک محصول پرداخت.مشتری باشد تا بتوان به

   در سایت لطفاً تماس بگیرید. ههای اعالم شد از مشاوران و مهندسان ما، با شماره یها و دریافت اطالعات و راهنمایقیمت

 

 


